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PROJETO
Doação de cadeira de rodas
ROTARACT CLUB SÃO PAULO ESPRO - D. 4563
Data Hora Cadastro / Alterado em: 19/06/2020 01:06:27
Site do Clube: http://rotaractespro.wordpress.com/
E-mail do Clube: rctespro@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rctespro
Justificativa:
Uma senhora de 100 anos de idade estava a mais de 1 ano precisando de uma cadeira para a sua locomoção
Objetivo Geral:
Doar uma cadeira de rodas simples para auxiliar na locomoção da senhora Severina, assim melhorando a qualidade
de vida dela e ajudando os seus cuidadores na locomoção dela.
Objetivo Especifíco:
Doar uma cadeira de rodas.
Categoria Principal:

- Comunidade

Outras Categorias:
Data Início:

15/06/2020

Data Fim:

16/06/2020

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
15/06/2020 Doação gratuita de cadeira de rodas
16/06/2020 Doação do valor gasto da gasolina para o transporte da cadeira
Saldo:

Quem trabalhou no Projeto:

0001 - Rotaractianos
0002 - Voluntários Adicionais

Público Alvo:

- mais de 66 anos

300,00
100,00
R$ 400,00

Meios de Divulgação:
Não houve divulgação.
Parcerias:
Com um membro ainda não oficial do clube e seu primo, que doou o valor da gasolina para o transporte, os dois
fizeram a entrega.
xxx doou a cadeira de rodas.
Cronograma de Atividades:
15/06/2020
16/06/2020

Descrição:

Chegou a demanda de necessidade de doação para uma das membros
Recebimento e entrega da cadeira

Uma das membros honorária do clube conseguiu que xxx doasse uma cadeira de rodas, sem cobrar nada do clube.
Um membro ainda não empossado do clube e seu primo se disponibilizaram a entregar essa doação no dia seguinte.
A presidente 19-20 fez a comunicação entre o clube e a filha da idosa que iria receber a doação. No fim, nenhum
valor entrou ou saiu do caixa nessa ação.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
A senhora recebeu a cadeira e agora pode se locomover com mais facilidade
Grau de Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Cadeira de rodas; idosa; doação

Resumo:
Uma das membros honorária do clube conseguiu que xxx doasse uma cadeira de rodas, sem cobrar nada do clube.
Um membro ainda não empossado do clube e seu primo se disponibilizaram a entregar essa doação no dia seguinte.
A presidente 19-20 fez a comunicação entre o clube e a filha da idosa que iria receber a doação.
Emitido em 07/07/2020
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