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PROJETO
Arrecadação de materiais de limpeza para o Asilo São Miguel em Santos
Dumont MG
ROTARACT CLUB SANTOS DUMONT - D. 4521
Data Hora Cadastro / Alterado em: 26/03/2021 19:03:51
Site do Clube: Instagram: @rotaractsd
E-mail do Clube: rotaract.santosdumont@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/pages/Rotaract-Club-de-Santos-Dumont-Disrito-4580/864111600331903?fref=ts
Justificativa:
Foi notificado a nós pela freira administradora do asilo que eles necessitavam de mais materiais de limpeza
Objetivo Geral:
O objetivo do clube foi arrecadar materiais de limpeza para doação ao asilo da cidade de Santos Dumont Minas
Gerais
Objetivo Especifíco:
A arrecadação das doações foi feita pelos próprios associados , amigos e familiares.
Categoria Principal:

- Comunitários

Outras Categorias:

- Não se Aplica

Data Início:

26/03/2021

Data Fim:

26/03/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
26/03/2021 Não houve gasto financeiro com a realização do projeto
Saldo:

Quem trabalhou no
Projeto:

0009 - Rotaractianos

Público Alvo:

- mais de 66 anos

0,00
R$ 0,00

Meios de Divulgação:
O projeto foi divulgado pelas redes sociais , principalmente Whatsapp
Parcerias:
Não houve parcerias para esse projeto
Cronograma de Atividades:
21/03/2021 Apresentação do projeto ao clube
26/03/2021 Arrecadação com os associados e entrega das doações

Descrição:
O projeto foi apresentado no dia 21/03/2021 ao clube , ao longo dos dias cada associado conseguiu doações com
amigos e familiares.
No dia 26/03/2021 as doações foram entregues .

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Recolhemos uma boa quantia de materiais de limpeza, o projeto era mais interno, cada associado foi em busca de
doações.
Grau de Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Asilo ; idosos ; doações

Lições Aprendidas:
cada projeto é um aprendizado de como servir melhor a comunidade que estamos inseridos
Resumo:
O projeto foi de arrecadação de materiais de limpeza para o asilo São Miguel em Santos Dumont MG, cada associado
foi encarregado de buscar as doações por ser um projeto mais interno aos associados.
Emitido em 17/05/2021
Desenvolvido por Geraçãoi9 - A Web do Seu Jeito!
www.geracaoi9.com.br

