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PROJETO
2º Sopão Solidário
ROTARACT CLUB PANAMBI - D. 4660
Data Hora Cadastro / Alterado em: 04/08/2018 17:08:22
E-mail do Clube: rotaractpanambi@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/RotaractClubPanambi/
Justificativa:
Em função da visível desigualdade social vivida na comunidade panambiense, algumas pessoas ficam desamparadas de
alimentos, oportunidades e em muitas vezes de um pequeno ato de carinho.
Objetivo Geral:
O projeto tem como objetivo levar uma porção de sopa e de carinho a quem mais necessita do bairro mais carente da
cidade de Panambi.
Objetivo Especifíco:
Reservar data e local.
Levantar a quantidade de pessoas carentes do bairro.
Listar ingredientes necessários.
Arrecadar ingredientes através de doações.
Preparar os ingredientes.
Preparar a sopa.
Entregar uma porção a cada necessitado.
Categoria
Principal:

- Comunidade

Outras Categorias:
Data Início:

22/06/2018

Data Fim:

29/07/2018

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
20/07/2018
20/07/2018
29/07/2018
29/07/2018
29/07/2018
29/07/2018

Confecção dos vales
Aporte do caixa do clube para confecção dos vales
Compra dos ingredientes faltantes
Doação de R$150,00 - membro do Rotary Club Panambi
Locação do Centro Comunitário
Aporte do caixa do clube para locação do Centro Comunitário
Saldo:

0002 - Interactianos
Quem trabalhou no 0017 - Rotaractianos
Projeto:
0001 - Rotarianos
0004 - Voluntários Adicionais

Público Alvo:

- até 12 anos
- de 13 a 18 anos
- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos
- de 51 a 65 anos
- mais de 66 anos

Meios de Divulgação:

-10,00
10,00
-150,00
150,00
-130,00
130,00
R$ 0,00

Mídias do Clube e Jornais
Parcerias:
Rotary Club Panambi, Rotary Club Cidade das Máquinas, Casa da Amizade, Poder Legislativo da Cidade de Panambi,
Mercado Avenida, CTG Tropeiro Velho, Officina Estilo & Moda, alem de doadores anônimos.
Cronograma de Atividades:
22/06/2018
23/06/2018
30/06/2018
17/07/2018
19/07/2018
19/07/2018
23/07/2018
27/07/2018
28/07/2018
28/07/2018
29/07/2018
29/07/2018
29/07/2018

Surgimento da necessidade
Reserva da data e local
Confirmação da quantidade de pessoas necessitadas
Realização da lista de ingredientes necessários
Divulgação dos ingredientes necessários nas mídias sociais do clube e dos associados
Inicio da arrecadação de doações de ingredientes
Inicio da entrega do vale "Sopão" as fdamílias carentes
Realizada entrega do último vale "Sopão"
Realizado o levantamento de todos os itens arrecadados através de doações
Realizada a preparação dos ingredientes, por exemplo: picar cenouras, chuchus, batatas.
Realizada a compra dos itens faltantes
Realizado o preparo do "Sopão"
Realizada a entrega de aprox. 180 porções de 1kg de "Sopão"

Descrição:
Na data de 22/06 surgiu a necessidade da realização de um projeto junto ao bairro João Armindo Shtalhofer, bairro este
conhecido na comunidade panambiense como sendo o bairro mais necessitado da cidade. Na mesma data foi definido o
projeto como sendo a segunda edição do projeto Sopão Solidário. Na data de 23/06 entramos em contato com vereadores
da cidade em busca de contatos internos ao bairro, facilitando assim a comunicação com os moradores, sendo que o
contato da primeira edição já não se fazia mais presente na comunidade. Na ocasião foi definida a data de 29/07 e o Centro
Comunitário do bairro próximo como sendo o local para realização da entrega de porções aos moradores mais
necessitados. Após o primeiro contato com a Assistente Social do bairro obtivemos uma quantidade de aproximadamente
150 pessoas morados do bairro que necessitavam do auxilio.
Com a ajuda da mãe de um dos associados com experiência na elaboração de grande quantidade de alimentos no dia 17
de julho obtivemos a lista de ingredientes necessários.
Sendo os ingredientes conforme lista abaixo:
- 10 kg de osso pra sopa.
- 5 kg carne em pedaços de 2ª
- 8 kg de arroz
- 6 pacotes de massa tipo cabelo de anjo
- 14 kg de batatas
- 14 kg de cenoura
- 5 kg de chuchu
- 5 kg de mandioca
- 4 kg cebola
- 4 kg extrato tomate
- 1 kg sal
- 2 kg de milho verde
- 2 caixas de 12 cubos de caldo de carne.
- 340 pães
Já no dia 19 de julho realizamos a divulgação dos ingrediente necessários através das mídias sociais do clube, obtendo
cerca de 65% dos ingredientes ainda no mesmo dia.
Feita a arrecadação de grande parte dos ingredientes foi realizado um vale, dando direito a uma porção de cerca de 1kg
para cada vale. No dia 23 de julho foi iniciada a entrega dos vales aos moradores mais carentes do bairro através da
Assistente Social responsável do bairro, tendo o ultimo vale sendo entregue no dia 27 de julho.
No dia dia seguinte, 28 de julho, foi realizada na sala onde ocorrem as reuniões do clube o levantamento oficial dos
ingredientes. Após o levantamento foi iniciada a preparação dos ingredientes que deveriam ser picados e descascados tais
como batatas, cenouras e chuchus.
No dia da entrega do "Sopão", 29 de julho, foi realizada a compra de alguns ingredientes faltantes. Após reunir o clube
como um todo no Centro Comunitário onde seria realizada entrega, começamos a preparar o "Sopão" com a ajuda de duas
voluntárias, tendo levado cerca de 3 horas e meia para o preparo/cozimento do "Sopão".
Com a presença de rotarianos, interactianos a entrega do "Sopão" foi realizada com extrema tranquilidade, durante a
entrega do "Sopão" foi realizada uma apresentação da Orquestra de Acordeon - com membros também participantes da
Oficina de Talentos, oficina esta financiada pelo Rotary Club Panambi.
Chegando próximo as 13 horas levamos o restante do do "Sopão" até o bairro para distribuição aos que não puderam se
dirigir até o Centro Comunitário para realizar a retirada.
URL Site:

https://www.facebook.com/RotaractClubPanambi/photos/pcb.17708219263068
39/1770821362973562

Fotos do Projeto:

https://www.facebook.com/RotaractClubPanambi/photos/pcb.17708219263068
39/1770821362973562/?type=3&theater

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Em questão de resultados qualitativos podemos afirmar que o sorriso de cada um que recebeu ou fez parte da entrega do
"Sopão" é o resultado esperado. O principal objetivo do projeto que era entregar uma porção de "Sopão" e um pouco de
carinho aos necessitados do bairro foi atendido sem ressalvas.
Em questão de resultados quantitativos atingimos não somente as 150 pessoas mas o bairro como um todo sendo
entregues aproximadamente 180 porções. Conseguindo trazer ao clube novos parceiros para futuros projetos.
Grau de
Dificuldade:

- Alta

Palavras-Chave:

- Sopa, Comunidade, Carente, Necessitados

Lições Aprendidas:
A preparação do "Sopão" foi de extrema dificuldade pois o fogão industrial disponível não era de tamanho adequado, sendo
necessários fogareiros para pré cozimento dos legumes.
A distância entre o bairro foco e o Centro Comunitário onde foi realizada a entrega era para muitos dos beneficiários um
problema, sendo necessário nosso posterior deslocamento até o mesmo para realizar a entrega. Em futuras edições
estaremos adotando um local interno ao bairro foco para realização da entrega.
Resumo:
A segunda edição do "Sopão Solidário" tem como principal objetivo levar uma porção de alimento e uma pitada de carinho
aos moradores do bairro mais carente de Panambi.
Nesta edição o "Sopão Solidário" teve a oportunidade de levar cerca de 180 porções de alimento e carinho a quem
realmente necessita.
"Sopão" este sendo preparado pelos associados do clube, membros da família rotária e voluntários. Tendo seus
ingredientes arrecadados através de doações de novos e antigos parceiros do Rotaract Club de Panambi.
Emitido em 17/10/2018
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