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PROJETO
AJUDE OS GATINHOS!
ROTARACT CLUB PIRACICABA - D. 4621
Data Hora Cadastro / Alterado em: 15/06/2020 23:06:36
E-mail do Clube: rotaractclubdepiracicaba@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rotaractpiracicaba
Justificativa:
No meio de uma pandemia onde todos passam suas necessidades, enxergamos a ONG amantes de gatos com as
contas negativas e perdendo seus doadores por motivo da crise, deste modo criamos um projeto para levar ração
aos gatinhos.
Objetivo Geral:
Ajudar a ONG Amantes de gatos á ter ração para seus gatos e diminuir o número dos felinos através da adoção.
Objetivo Especifíco:
- Arrecadar mais de R$ 2.000 para compra de ração.
- Promover a adoção de 30% dos gatos da instituição.
- Levantar fundos dentro de duas semanas com uma rifa.
- Cada associado vender em média 11 rifas.
Categoria Principal:

- Comunidade

Outras Categorias:

- Finanças

Data Início:

30/05/2020

Data Fim:

15/07/2020

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

0016 - Rotaractianos
0005 - Voluntários Adicionais

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:
Estamos utilizando para divulgar a campanha o Facebook, Whatsapp, Instagran
Cada membro do club está fazendo suas postagens periodicamente em suas redes.
Também fechamos parceria para imagem pública com um cantor parceiro que fará uma live em prol dessa
campanha.
Além da postagem da ONG em sua página.
Parcerias:
Unimos foças com a ONG amantes de gatos; O cantor Diego coelho:
Cronograma de Atividades:

30/05/2020

Descrição:
Em busca de encontrar instituição que estão com visíveis problemas no início de 2020, encontramos com a
realidade da ONG Amantes de gatos que estava enfrentando crise para pagar suas despesas, mas pior que isso que
logo mais dias chega ao Brasil a terrível Pandemia do Covid19, o que piorou drasticamente as arrecadações da ONG.
Deste modo no início de Junho começamos a encabeçar um projeto para ajudar da melhor forma.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
- Mais de 100% dos associados venderam mais que a meta estabelecida.
-Foram 405 números vendidos.
-Mais de 300 pessoas alcançadas.
- Valor total arrecadado de R$
- Adoção de nº gatos.
Grau de Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Gatos, Pandemia, Rifa, Adoção

Lições Aprendidas:
muita
Resumo:
No meio de uma pandemia onde todos passam suas necessidades, enxergamos a ONG amantes de gatos com as
contas negativas e perdendo seus doadores por motivo da crise, deste modo criamos um projeto para levar ração
aos gatinhos.
Emitido em 07/07/2020
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