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PROJETO
Natal Solidário 2018
ROTARACT CLUB RESENDE - D. 4600
Data Hora Cadastro / Alterado em: 28/09/2018 22:09:03
E-mail do Clube: rotaractresende@gmail.com
Facebook do Clube: www.facebook.com/rotaractresende
Justificativa:
Famílias da zona rural de Resende, com difícil acesso, não tinham condições de viver um momento de puro lazer e
alegria no Natal.
Objetivo Geral:
Dar oportunidade de comemoração do Natal às famílias carentes da zona rural da cidade distribuindo doações de
roupas, alimentos, brinquedos e alegrias.
Objetivo Especifíco:
Com o objetivo de atingir 40 famílias e proporcionar um natal melhor. O club foi em busca de patrocínio e doações
de roupas e cestas básicas para levar na semanas antes do natal.
Categoria Principal:

- Comunidade

Outras Categorias:
Data Início:

26/10/2018

Data Fim:

15/12/2018

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

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:
Divulgamos nas mídias sociais.
Parcerias:
Familiares, amigos dos Rotaractianos e Rotary club de Resende.
Cronograma de Atividades:
Descrição:
Se iniciou com o planejamento do projeto. Em seguida foi feito o registro das famílias com quantidade de membros e
faixa etária. Após começou a divulgação da arrecadação de alimentos, brinquedos, roupas e calçados. As doações
foram armazenadas e uma semana antes da entrega se iniciou a triagem das doações. A entrega foi feita no último
domingo antes do Natal, com um rotaractiano vestido de Papai Noel, com a ajuda de voluntários, de casa em casa
na zona rural. Ao final foram analisados os resultados.

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Resultados: Várias famílias tiveram o que comer no Natal. As crianças tiveram um momento de lazer com o Papai
Noel (rotaractiano). Todos receberam bastante roupas e calçados para a data especial.
Resultados qualitativos: Foi proporcionado um natal melhor para várias famílias da zona rural de Resende.
Resultados quantitativos: 40 famílias atingidas.
Grau de Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Natal, comunidade, Papai noel

Lições Aprendidas:
O programa já existia em nossa cidade e estava necessitando de ajuda para continuar. Nós do Rotaract entramos
em parceria para fortalece-lo arrecadando roupas, alimentos e brinquedos em sua versão de 2014. Foi registrado,
porque foi o natal mais farto parea as famílias. Pudemos compartilhar, saber e entender a dor e as dificuldades das
outras pessoas de nossa mesma cidade. E tivemos o prazer de ajudar a comunidade.
Resumo:
Se iniciou com o planejamento do projeto. Em seguida foi feito o registro das famílias com quantidade de membros e
faixa etária. Após começou a divulgação da arrecadação de alimentos, brinquedos, roupas e calçados. As doações
foram armazenadas e uma semana antes da entrega se iniciou a triagem das doações. A entrega foi feita no último
domingo antes do Natal, com um rotaractiano vestido de Papai Noel, com a ajuda de voluntários, de casa em casa
na zona rural. Ao final foram analisados os resultados.
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