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PROJETO
Você Sabe o que é a END PÓLIO NOW?
ROTARACT CLUB MEDIANEIRA - D. 4640
Data Hora Cadastro / Alterado em: 19/06/2020 14:06:03
E-mail do Clube: rotaractmedianeira@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/pages/Rotaract-Club-Medianeira/164132757069093
Justificativa:
É de suma importância a divulgação e sobre o trabalho do Rotary e seus parceiros no combate a pólio, bem como a
captação de recursos em prol desta causa, para que seja possível garantir a erradicação da doença em nível global.
Objetivo Geral:
Divulgar e conscientizar a população a respeito do trabalho do Rotary e seus parceiros no combate a pólio.
Objetivo Especifíco:
- Divulgar o que é a End Pólio Now
- Mostrar para a população o trabalho do Rotary no combate a pólio
- Divulgar as mídias sociais do clube
- Apoiar o Rotary no combate a pólio
Categoria
Principal:

- Imagem Pública

Outras Categorias:
Data Início:

31/05/2020

Data Fim:

18/06/2020

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
01/06/2020 Confecção da Arte da Publicação
01/06/2020 Patrocínio da Arte (Elaborado por um membro do clube)
05/06/2020 Patrocínio da publicação no Instagram
05/06/2020 Aporte do Clube para patrocínio da publicação
Saldo:

Quem trabalhou no
0017 - Rotaractianos
Projeto:

Público Alvo:

- de 13 a 18 anos
- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos
- de 51 a 65 anos

Meios de Divulgação:
-Mídias sociais do clube
-Mídias sociais dos 17 associados do clube
Cronograma de Atividades:

-100,00
100,00
-60,00
60,00
R$ 0,00

31/05/2020
01/06/2020
05/06/2020
07/06/2020
17/06/2020
18/06/2020

Apresentação do projeto em reunião
Elaboração das artes para publicação
Realizada a publicação nas mídias sociais do clube
Efetivado o patrocínio da publicação por 10 dias
Término do patrocínio
Contabilização dos resultados

Descrição:
Visando cumprir com suas obrigações rotarias, no dia 31/05/2020 foi apresentado em reunião uma proposta de projeto,
onde seriam realizadas ações na praça do município de divulgação sobre a END POLIO NOW, porém, observado o cenário
atual, o clube optou por realizar apenas a divulgação por meio das midias sociais, para evitar o possível contágio do corona
vírus.
No dia 05/06/2020 foi realizada a publicação mostrando um pouco da história do Rotary no combate a pólio, os dados
utilizados na publicação, assim como as imagens, todas condizem com o manual de divulgação da campanha contra a
pólio, disponibilizados pelo Rotary Internacional no site do My Rotary.
Todos os companheiros do clube trabalharam ativamente na divulgação, onde somados os seguidores dos mesmos,
somam-se mais de 10.000 pessoas, a publicação também foi patrocinada no Instagram por um período de 10 dias.
URL Site:

https://www.instagram.com/p/CBEJKSpDWL8/?igshid=1lgx97vzlvjj5

Fotos do Projeto:

https://www.instagram.com/p/CBEJKSpDWL8/?igshid=1lgx97vzlvjj5

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Quantitativos:
A publicação teve um alcance de 4.487 pessoas, onde 357 delas curtiram a publicação, a postagem foi também salva nos
favoritos por 7 pessoas no período.
Qualitativos:
Coube o aprendizado durante a elaboração das artes, onde os membros em sua maioria passaram a aprender mais
também sobre a End Polio Now, também houve uma grande interação com clubes de outros distritos, onde os mesmos
vieram pedir para compartilharmos a arte da publicação com os mesmos.
Grau de
Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- End Pólio Now - Campanha - Poliomielite

Lições Aprendidas:
No clube observamos a inexistência de uma pessoa profissionalmente capacitada para confecção de artes, o que trouxe a
nós um insight de projeto profissionalizante.
Resumo:
Divulgação do trabalho do Rotary e seus parceiros no combate a poliomielite.
Emitido em 07/07/2020
Desenvolvido por Geraçãoi9 - A Web do Seu Jeito!
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