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PROJETO
Bazar Beneficente
ROTARACT CLUB CACOAL - MARECHAL RONDON - D. 4720
Data Hora Cadastro / Alterado em: 09/07/2018 15:07:25
E-mail do Clube: rctmarechalrondon@gmail.com
Facebook do Clube: facebook.com/RotaractCacoal
Justificativa:
Nossa sede se encontra em um bairro carente, temos o intuito de criar um vínculo com os moradores do bairro, além de
ajudar as famílias vendendo as roupas a um valor simbólico, que será usado posteriormente na realização do projeto era
uma vez (dia das crianças) que é realizado pelo clube todos os anos. As roupas que sobrarem nós doaremos para a festa do
Cerninc - Centro de reabilitação neurológica infantil de Cacoal.
Objetivo Geral:
Arrecadar peças de roupas na cidade para posterior venda às famílias do bairro Josino Brito.
Objetivo Especifíco:
Promover o interesse e participação da comunidade nas ações e projetos do Rotaract;
Incentivar as doações dos associados, amigos e familiares;
Realizar a interação entre os clubes: Rotaract e Interact;
Categoria
Principal:

- Comunidade

Outras Categorias:

- Finanças

Data Início:

08/07/2018

Data Fim:

08/07/2018

Data Finalização:

09/07/2018

Relatório Financeiro:
22/06/2018 Aquisição da faixa de divulgação do Bazar
07/07/2018 Balões para decoração da faixa
07/07/2018 Sabão para limpeza da sede & local do evento
08/07/2018 Papeis impressos para divulgação dos preços no local
08/07/2018 Lucro total das vendas de roupas
Saldo: R$

-50,00
-10,00
-8,00
0,00
805,00
737,00

0009 - Interactianos
Quem trabalhou no
0010 - Rotaractianos
Projeto:
0001 - Rotarianos

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:
Mídias sociais, faixas de anuncio e divulgação oral por meio dos membros do Club e familiares.
Parcerias:

Interact Club de Cacoal Marechal Rondon
Rotary Club de Cacoal Marechal Rondon
Cronograma de Atividades:
05/05/2018
14/06/2018
22/06/2018
07/07/2018
08/07/2018

inicio das arrecadações
Categorização/Identificação das roupas boas para o bazar
Aquisição da Faixa de Divulgação do evento
Limpeza da sede do club & local do evento
Evento Bazar Beneficente

Descrição:
Foi realizado um bazar Solidário com a ajuda de membros e familiares para a arrecadação das roupas, foi servido um
almoço para os membros que estavam trabalhando e as peças de roupas foram organizadas em mesas separadas por
gênero, o bazar foi realizado com intuito de ajudar as pessoas do nosso bairro (Josino Brito) com peças de roupas muito
boas porem baratas com faixa de preço de 3,00 a 10,00 reais.
URL Site:

https://www.instagram.com/rotaractclubmarechalrondon/

Fotos do Projeto:

https://www.instagram.com/p/Bk_xpr4hBJZ/?utm_source=ig_share_sheet&igs
hid=19u6rwniuafqu

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Os moradores do bairro aprovaram a iniciativa do club e gostaram muito das roupas vendidas no evento.
Grau de
Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- bazar beneficente, Comunidade,

Lições Aprendidas:
Ao realizar o bazar, obtivemos contato com os moradores do bairro (que até perguntaram sobre o proximo e deram ideias
de divulgações para que mais pessoas fiquem cientes). Tal atitude os serve como incentivo para ajudarmos mais a
comunidade ali presente e promover uma possível aliança, visto que, será para fins vantajosos de ambas as partes.
Resumo:
O 1º bazar beneficente do Rotaract Club de Cacoal Marechal Rondon foi um sucesso, tínhamos muito receio se ocorreria
tudo certo, porém, tudo ocorreu como planejado e ficamos surpresos com o lucro obtido.
Emitido em 17/02/2019
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