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PROJETO
Ocupa a Praça -2° Edição
ROTARACT CLUB DUQUE DE CAXIAS - NILO PEçANHA - D. 4570
Data Hora Cadastro / Alterado em: 11/09/2018 18:09:06
E-mail do Clube: rotaractnilopecanha@gmail.com
Justificativa:
Com pouco acesso a educação de qualidade e pouca renda, jovens acabam tendo cada vez menos acesso a livros de
qualidade e que mudará sua vida.
Objetivo Geral:
A intenção é incentivar e proporcionar a oportunidade de leitura a jovens e crianças que não possuem condições de
comprar.
Objetivo Especifíco:
Entendendo que a educação é a melhor forma de mudar a vida de alguém e o mundo o objetivo era fazer isso com o
maior numero de jovens e crianças.
Categoria Principal:

- Comunidade

Outras Categorias:

- Desenvolvimento Profissional

Data Início:

14/10/2018

Data Fim:

31/10/2018

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

0005 - Rotaractianos

Público Alvo:

- até 12 anos
- de 13 a 18 anos

Meios de Divulgação:
Redes Sociais, Escola de Duque de Caxias
Parcerias:
Clube Nilo Peçanha , Colégio Casimiro de Abreu.
Cronograma de Atividades:
Descrição:
Foi feito campanhas de arrecadação de livros e distribuição em praças publicas para pessoas da comunidade, o
projeto foi realizado em varias praças.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Na primeira arrecadação não tivemos uma quantidade grande de livros, mas com o pouco adquirido tivemos as
melhores sensações de emoção, onde tivemos a oportunidade de conversar com as crianças e jovens que
receberam os livros e saber que mesmo com toda dificuldade querem ser médicos, advogados e lutam por isso.
Grau de Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Emoção, Lição, Esperança

Resumo:
O projeto foi elaborado através de ampla divulgação na arrecadação dos livros, logo após era escolhido um lugar
publico e era feito a entrega, mas não era apenas o livro e sim a conversa a atenção e a esperança levada a
crianças e jovens.
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