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PROJETO
Varal de Máscaras
ROTARACT CLUB SANTOS - D. 4420
Data Hora Cadastro / Alterado em: 21/06/2020 22:06:09
Site do Clube: www.rotaract4420.org.br/rotaractsantos
E-mail do Clube: rotaractsantos@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rctsantos/
Justificativa:
Diante a dificuldade de elaboração de projetos presenciais em tempos de distanciamento social devido a pandemia
mundial gerada pelo vírus COVID-19, foi instituído um decreto de uso obrigatório de máscaras de proteção. Pessoas
em situação de rua, não tem nem acesso as informações divulgadas em meios eletrônicos, e por isso acabam sem
saber como proceder diante uma pandemia e tampouco têm recursos para manter a higiene, como as higienes das
mãos e uso de máscaras.
o Rotaract Club de Santos optou por focar em palestras on line através de plataformas e redes sociais para que os
associados se desenvolvessem pessoal e profissionalmente nos mais diversos assuntos, buscando informações de
qualidade.
Objetivo Geral:
Doar máscaras para pessoas em situação de rua e expor frases de motivação para qualquer pessoa que passar pelo
varal. Surgiu a oportunidade de doar máscaras também para o projeto da prefeitura realizado com profissionais da
saúde que orientam diretamente estas pessoas em situação de rua.
Objetivo Especifíco:
Informar as pessoas em situação de rua como se prevenir de um inimigo invisível, no qual estas não tem acesso aos
requisitos básicos para a sua proteção e prevenção.
Categoria Principal:

- Comunidade

Outras Categorias:

- Meio Ambiente

Data Início:

09/06/2020

Data Fim:

27/06/2020

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
03/05/2020 Patrocínio mensal
28/05/2020 Doação um rolo de TNT
28/05/2020 Rolo de TNT
30/05/2020 Compra de materiais necessários
Saldo:

Quem trabalhou no Projeto:

0001 - Interactianos
0008 - Rotaractianos
0002 - Rotarianos

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:
Rede sociais, whatsapp.

105,00
75,00
-75,00
-105,00
R$ 0,00

Parcerias:
ASFAR - Associação de Famílias de Rotarianos de Santos ; Projeto Novo Olhar - Pessoas em situação de rua
Cronograma de Atividades:
28/05/2020 Doação para compra de TNT
28/05/2020 Doação para compra de TNT
30/05/2020 Compra de papelaria
30/05/2020 Compra de papelaria
03/06/2020 Elaboração dos kits do varal
03/06/2020 Elaboração dos kits do varal
22/06/2020 Entrega dos kits para os associados
22/06/2020 Entrega dos kits para os associados
24/06/2020 Inicio da Montagem do Varal
24/06/2020 Inicio da Montagem do Varal
27/06/2020 Último dia de exposição do varal
27/06/2020 Último dia de exposição do varal

Descrição:
O projeto será efetivado na semana do dia 22 ao 27 de Junho, portanto os resultados efetivos não foram concluidos.
Foi feito um varal de máscaras na porta da casa dos associados, com máscaras de TNT, recados de motivação, o
logo do ROTARACT, e orientação básica de como usar as máscaras e ele ficou exposto até que todas as máscaras
fossem retiradas.
Além disto, doamos parte das máscaras de TNT para o projeto da prefeitura NOVO OLHAR, o qual atende pessoas
em situação de rua, com um grupo de médicos que orienta qual a melhor forma do uso e cuidados para esta
população em tempos de pandemia.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Foram disponibilizadas 150 máscaras para pessoas em situação de rua e doadas mais 250 máscaras para o projeto
da prefeitura NOVO OLHAR.
foi extremamente positiva para o projeto da Prefeitura que necessitava deste item, beneficiando assim estas 250
(duzentas e cinquenta) pessoas em situação de rua de forma direta atendida pelo projeto e 150 pessoas através dos
associados.
Grau de Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Covid; covid-19; pandemia; quarentena; máscaras

Lições Aprendidas:
Um acessório simples que é essencial para proteger e cuidar da nossa saúde, que para nós possui baixo custo, para
aqueles que estão em situação de rua se torna improvável, tanto por não ter informação adequada, quanto por não
ser prioridade para eles gastar dinheiro (que eles não tem) em máscara.
Resumo:
Foi feita uma ação para entregar máscaras para pessoas em situação de rua através da exposição desta em um
varal.
Emitido em 07/07/2020
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