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PROJETO
The Power Of Women
ROTARACT CLUB SãO JOSé DOS CAMPOS - SANTANA - D. 4600
Data Hora Cadastro / Alterado em: 29/09/2018 00:09:50
E-mail do Clube: secretaria.rotaractsjc@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rotaractsjcsantana/
Justificativa:
Visando o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária com base em um dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU (Organização das Nações Unidas), projetamos o "The Power Of
Women", que tem por fim contribuir para o alcance da igualdade de gênero e o empoderamento feminino. Embora
muitas conquistas devam ser comemoradas na luta pelos direitos das mulheres, é preciso ter em mente que, ainda
hoje, no Brasil e no mundo, as mulheres são discriminadas e diminuídas por motivo de gênero. Portanto, são
necessárias intervenções que desconstruam o preconceito enraizado em nossa sociedade.
Objetivo Geral:
O The Power Women tem como objetivo principal empoderar mulheres para conquistarem seus respectivos espaços
em nossa sociedade.
Objetivo Especifíco:
O projeto será composto por duas fases, sendo a primeira voltada para os integrantes do clube. Essa fase tem como
objetivo informar e capacitar os integrantes, visando estimular o pensamento crítico em relação ao tema abordado
pelo projeto e também tem como foco a busca por uma convivência cada vez mais sadia entre os membros, livre de
preconceitos ou discriminações. A segunda fase será voltada para a comunidade, na qual haverá palestras focadas
em alertar sobre a discriminação contra as mulheres, incentivar a sororidade e representatividade feminina em
todos os espaços da nossa sociedade.
Categoria Principal:

- Comunidade

Outras Categorias:

- Desenvolvimento Profissional

Data Início:

08/12/2018

Data Fim:

Em Andamento

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

Público Alvo:

Meios de Divulgação:
Mídias sociais.
Cronograma de Atividades:
Descrição:

- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos
- de 51 a 65 anos
- mais de 66 anos

Será realizada uma capacitação sobre o tema do projeto para os membros do Rotaract Santana SJC, na casa da
amizade. Com alguns palestrantes convidados. E no final uma roda de conversa, para debatermos sobre o assunto.
Realizaremos a ultima fase do projeto, que serão palestras de no máximo 40 minutos, sobre alguns assuntos
específicos dentro do tema principal. Será recolhido na entrada 1kg de alimento não perecível. O encerramento vai
ser uma roda de conversas com relatos e experiências.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Projeto em andamento.
Grau de Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- EMPODERAMENTO, IGUALDADE, LUTA.

Resumo:
O The Power Of Women é um projeto voltado para mulheres, no qual serão apresentadas e discutidas as diversas
formas de discriminação que as mulheres enfrentam diariamente. Assim, visa-se questionar a estrutura patriarcal
estabelecida em nosso país, levantando-se questões que precisam ser discutidas e pensadas para que a realidade
possa mudar. Será um momento de conversa, de aprendizado, de aceitação, de empoderamento e de união das
mulheres, para que juntas possamos conquistar a verdadeira igualdade que nos falta.
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