Portal de Projetos - OMIR Brasil

PROJETO
água pra quem tem sede
ROTARACT CLUB AGUDOS - D. 4621
Data Hora Cadastro / Alterado em: 04/05/2020 10:05:57
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rotaract.agudos
Justificativa:
2,1 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável. Todos os seres humanos têm direito à água, mas, ainda hoje,
quase 1/3 da população mundial não tem acesso a este bem natural. Quase metade das pessoas que bebem água
retirada de fontes desprotegidas vive na África Subsaariana. Nessa região, a coleta da água é feita principalmente
por mulheres e meninas, que podem levar de 30 minutos a seis horas em cada viagem para buscar água. Apenas
24% da população têm acesso à água potável.
Objetivo Geral:
O objetivo do projeto através de parcerias com Rotary e entidades é encaminhar baldes que possuem filtros
instalados, que torna a água potável em 99,9% para o consumo imediatamente. Um meio eficaz e rápido e
duradouro para a população.
Objetivo Especifíco:
Realizar a parceria com a entidade "Disaster aid Austrália"
Realizar parceria com o clube do Rotary de Moçambique e Chimoio
Realizar campanhas de arrecadação de recursos no Brasil.
Realizar parceria com o Interact Club e Rotary Club de Agudos como parceiros nesse projeto.
Categoria Principal:

- Internacionais

Outras Categorias:
Data Início:

30/11/2020

Data Fim:

01/04/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:
Público Alvo:
Cronograma de Atividades:
Descrição:
...
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Projeto em andamento
Grau de Dificuldade:

- Alta

Palavras-Chave:

- Internacionais; água;

Lições Aprendidas:
...

Resumo:
O projeto será realizado através de parcerias com instituições internacionais para viabilizar o objetivo final que será
realizar a entrega de baldes com filtros instalados que purificam a água e a tornam potável cerca de 99,9% sendo
ideal para o consumo da qual mais da metade da população da África que necessita deste bem mais fundamental
que possa existir, que é a água. Será feito a parceria com a entidade Disaster aid Austrália que realizarão o envio
dos baldes e filtros para África. Na África quem receberá as doações serão os Rotarys Clubes de Moçambique e
Chimoio que destinarão as famílias que necessitam. O Rotaract, Interact e Rotary Club serão responsáveis por
captar fundos para enviar para a entidade que dará está sequência ao projeto.
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