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PROJETO
Ocupa a Praça - 2° Edição
ROTARACT CLUB DUQUE DE CAXIAS - NILO PEçANHA - D. 4570
Data Hora Cadastro / Alterado em: 29/01/2019 18:01:29
E-mail do Clube: rotaractnilopecanha@gmail.com
Justificativa:
Com pouco acesso à educação de qualidade e pouca renda, sendo considerados parte da periferia e à margem da
sociedade, criamos o ocupa praça - 2 edição com objetivo de levar sorrisos e acolhimento para as crianças da comunidade
caxiense, em comemoração ao dia das crianças.
Objetivo Geral:
A intenção é incentivar e proporcionar a relação e cooperação entre as próprias crianças com brincadeiras, além de
fornecer lanches e distribuir brinquedos.
Objetivo Especifíco:
Expandir os laços das crianças da comunidade caxiense, levar diversão e sorrisos para uma comunidade extremamente
carente de atenção, tanto do governo quanto da própria sociedade. Distribuição de brinquedos comprados pelos próprios
integrantes do clube, além de brinquedos arrecadados, através de doação, além da distribuição de comida: pipoca, doces,
refrigerante. Também realizaremos uma recreação, com os integrantes do clube vestidos de palhaços.
Categoria
Principal:

- Comunidade

Outras Categorias:

- Desenvolvimento Profissional

Data Início:

14/10/2018

Data Fim:

31/10/2018

Data Finalização:

29/01/2019

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

0001 - Contratados
Quem trabalhou no
0007 - Rotaractianos
Projeto:
0004 - Voluntários Adicionais
Público Alvo:

- até 12 anos
- de 13 a 18 anos

Meios de Divulgação:
Criamos algumas artes, tanto para arrecadação de brinquedos quanto para divulgar o evento, que foram espalhadas entre
as redes sociais, além de conversarmos com amigos próximos, explicando profundamente sobre o projeto. Também foram
colados panfletos próximo a praça escolhida para o evento.
Parcerias:
Rotary Clube Nilo Peçanha, Colégio Casimiro de Abreu.
Cronograma de Atividades:
Descrição:
Foi feito campanhas de arrecadação de brinquedos para distribuição na praça, alcançando as crianças moradoras de uma
comunidade específica de Caxias.
URL Site:

https://www.facebook.com/pg/Rotaractclubnp/photos/?tab=album&album_id=
246515769368608

Fotos do Projeto:

https://www.facebook.com/pg/Rotaractclubnp/photos/?tab=album&album_id=
246515769368608

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Conseguimos arrecadar mais de 100 brinquedos, além de distribuir mais de 100 sacos de pipocas e doces. Nosso resultado
foi extremamente positivo, visto que conseguimos atender todas as crianças presentes e ainda sobrar brinquedo, que
foram guardados para um futuro projeto. Foi extremamente importante para o clube essa relação emocional com as
crianças, vê-las felizes com os presentes e com nossa interação foi de um enriquecimento tremendo.
além do mais, na parte quantitativa, o projeto foi extremamente enriquecedor pois foi o projeto que tornou o clube um
pouco mais conhecido dentro da comunidade, acarretando novos integrantes pro clube e novos voluntários que estão
sempre perguntando sobre os projetos futuros pra poderem participar.
Grau de
Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Emoção, Lição, Esperança

Lições Aprendidas:
aprendemos que, apesar de um evento aberto ao público dar muito mais trabalho, principalmente por não termos noção da
dimensão do publico, é ainda mais enriquecedor quando vemos o resultado positivo; estar sempre bem preparado,
arrecadar o máximo possível e ter um cronograma bem planejo são coisas fundamentais para o desenvolvimento da ação.
além do mais, ha sempre um aprendizado espiritual quando realizamos uma atividade com pessoas carentes, seja de
atenção ou de carência material.
Resumo:
O projeto foi elaborado através de ampla divulgação na arrecadação de brinquedos, logo após era escolhido um lugar
público e era feito a entrega, tanto dos brinquedos, quanto dos doces, pipocas e refrigerante, além da nossa interação,
sempre com sorrisos e diversão, além da palhaçaria, para comemorar o dia das crianças.
Emitido em 17/02/2019
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