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PROJETO
Ocupa a Praça - Dia das Crianças
ROTARACT CLUB DUQUE DE CAXIAS - NILO PEçANHA - D. 4571
Data Hora Cadastro / Alterado em: 30/09/2019 16:09:10
E-mail do Clube: rotaractnilopecanha@gmail.com
Justificativa:
Apesar de ser assistencialista e, como consequência, uma ação momentânea, todas as crianças merecem um
carinho e atenção especial, principalmente no dia delas e principalmente quando as mesmas moram em uma
comunidade, enfrentando, todos os dias, problemas de adulto, que fogem totalmente do que deveria ser sua
realidade infantil.
Objetivo Geral:
A partir da justificativa dita anteriormente, o Rotaract Club Duque de Caxias Nilo Peçanha buscou comemorar
juntinho com as crianças da comunidade do Jardim Gramacho o dia das crianças, levando ao menos um momento de
felicidade.
Objetivo Especifíco:
Em parceria com a ONG Cireb, localizada na região escolhida, distribuiremos comidas, lanche e almoço, além de
fazermos atividades lúdicas, leituras de poesia e histórias infantis, esporte, etc, promovendo uma interação sadia
entre eles e demonstrando outras formas de relacionamento, sem rixas e ofensas.
Categoria Principal:

- Comunidade

Outras Categorias:
Data Início:

12/10/2019

Data Fim:

12/10/2019

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:
Público Alvo:

- até 12 anos
- de 13 a 18 anos

Parcerias:
O clube manteve a parceria com a ONG Cireb, ong essa que já havíamos trabalhado em conjunto anteriormente, na
gestão passada.
Cronograma de Atividades:
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Este campo sera preenchido quando o projeto for realizado.
Palavras-Chave:

- Dia das crianças, praça, ocupa, ação social, comunidade

Lições Aprendidas:
Este campo sera preenchido quando o projeto for realizado.
Resumo:

Projeto que busca comemorar o dia das crianças na comunidade do Jardim Gramacho, local que habitou o maior
lixao da américa latina e que hoje encontra-se desativado, porém ainda possui uma grande parte da população
passando por dificuldades extremas.
Emitido em 22/10/2019
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