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PROJETO
Natal Solidário 2019
ROTARACT CLUB RESENDE - D. 4571
Data Hora Cadastro / Alterado em: 09/10/2019 11:10:33
E-mail do Clube: rotaractresende@gmail.com
Facebook do Clube: www.facebook.com/rotaractresende
Justificativa:
No intuito de ajudar 40 famílias da Zona Rural de Resende, com difícil acesso e condições financeiras de
proporcionarem à suas famílias um Natal mais farto, nós desenvolvemos mais uma vez o projeto Natal Solidário a
fim de que elas pudessem ter mais amor, alegria e fartura.
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:
Arrecadar maior quantidade possível de doações para ajudar nos custos das cestas básicas, tentar a parceria com
empresas e escolas para arrecadação de roupas e brinquedos bem como um caminhão ou qualquer meio de
transporte maior que facilite a entrega.
Categoria Principal:

- Comunidade

Outras Categorias:
Data Início:

03/11/2019

Data Fim:

22/12/2019

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

Cronograma de Atividades:
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Neste projeto 40 famílias serão beneficiadas com a ajuda dos rotaractianos e voluntários que levarão um momento
de lazer com o Papai Noel (rotaractiano). Todos receberão bastantes roupas e calçados para a data especial, e
brinquedos para as crianças.
Grau de Dificuldade:

- Alta

Palavras-Chave:

- Natal, comunidade, Papai noel

Resumo:

O projeto consiste na campanha de arrecadação de roupas e brinquedos, bem como a doação de cestas básicas
para famílias da Zona Rural de Resende no intuído de proporcionar a elas um Natal mais farto, cheio de Amor e
alegria.
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