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PROJETO
Páscoa Solidária
ROTARACT CLUB CIDADE CANçãO - D. 4630
Data Hora Cadastro / Alterado em: 14/05/2021 14:05:37
Site do Clube: https://www.instagram.com/rotaractcidadecancao/
E-mail do Clube: projetoscidadecancao@gmail.com
Facebook do Clube: http://www.facebook.com/rct.cidadecancao
Justificativa:
A justificativa inicial para a realização deste projeto foi o aumento do desemprego, e a grande taxa de vulnerabilidade
social das famílias neste período de pandemia da covid-19, o qual sabe-se que muitas das famílias não se encontram
possibilitadas de consumirem parte de sua renda mensal, com gastos do tipo doces e chocolates neste feriado de páscoa.
Sabendo disto, o Rotaract Club de Cidade Canção identificou a possiblidade de fazer uma páscoa mais feliz as crianças
carentes. Posteriormente, surgiu-se uma segunda justificativa para se aumentar a amplitude deste projeto, a proposta foi
de reconhecer o trabalho árduo dos profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate ao covid-19, e
entrega-los um kit doce em forma de agradecimento. Futuramente, houve a necessidade de ampliar o projeto novamente,
desta vez a justificativa foi de auxiliar famílias em vulnerabilidade social com alimentos.
Objetivo Geral:
Em decorrência da comemoração do dia da Páscoa, o projeto foi realizado com o propósito de arrecadar doces por parte
dos Rotaractianos, em conjunto com Rotarianos e a comunidade externa de Maringá, a fim de destiná-los à uma entidade
que atenda crianças em situação de vulnerabilidade, e aos profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate
ao covid-19. Caso fosse sobrado uma margem considerável de dinheiro, o mesmo seria destinado a compra de cestas
básicas a serem doadas a famílias em vulnerabilidade social.
Objetivo Especifíco:
Arrecadar doces e chocolates através de doações destes ou de valores em dinheiro, destinados a compra de tais itens,
sendo realizada a entrega às entidades escolhidas para destino, Unida de Pronto Atendimento - UPA Zona Sul, o qual se
tornou um centro de combate ao covid-19, e ao Instituto Isis Bruder, o qual acolhe crianças e adolescentes em
vulnerabilidade sociais para atividades extracurriculares em períodos do dia que eles não se encontram na escola. Com
parte do dinheiro oriundo das doações, adquirir cestas básicas a serem doadas ao grupo PET Zootecnia- UEM, o qual
realizaria na época um projeto de doação de alimentos às famílias carentes de Maringá e região.
Categoria
Principal:

- Comunitários

Outras Categorias:
Data Início:

16/02/2021

Data Fim:

06/04/2021

Data Finalização:

14/05/2021

Relatório Financeiro:
18/02/2021 Doação do Rotaract Club de Cidade Canção
22/02/2021 Doação de Rotaractianos
03/03/2021 Doação de Rotarianos e de Rotary Clubs
15/03/2021 Doação da comunidade externa
26/03/2021 Compra dos doces
26/03/2021 Compra de embalagens
26/03/2021 Impressão
31/03/2021 Compra de alimentos para cesta basica

150,00
125,00
632,00
560,00
-1.002,26
-73,30
-56,10
0,00
Saldo: R$ 335,34

0022 - Rotaractianos
Quem trabalhou no
0001 - Rotarianos
Projeto:
0002 - 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

Meios de Divulgação:
Os meios de divulgação utilizados neste projeto foram as redes sociais através de publicações na página do Instagram do
clube (@rotaractcidadecancao), a página do Instagram dos associados, e por meio do Whatsapp pessoal de cada
Rotaractiano.
Parcerias:
Rotary Club de Maringá e Rotary Club de Maringá Alvorada.
Cronograma de Atividades:
16/02/2021
23/02/2021
25/02/2021
26/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
30/03/2021
31/03/2021
31/03/2021
05/04/2021

Descrição:

Surgimento da ideia do projeto
Definição da unidade UPA Zona Sul e Instituto Isis Bruder
Início da campanha para arrecadação de doces.
Término da campanha de arrecadação de doces.
Compra dos doces e chocolates.
Inicio da montagem dos kits.
Termino da montagem dos kits.
Entrega para o Instituto Isis Bruder.
Entrega para UPA ZONA SUL.
Compra e entrega dos alimentos para o PET zooetecnia.
Reunião de prestação de contas e feedback.

No dia 16/02/2021 foi sugerido aos associados um projeto de páscoa, o qual visou arrecadar doces para crianças carentes,
e chocolates para funcionários que atuam na linha de frente ao combate da covid-19. A ideia inicial foi de doar kits de
doces (balas, pirulitos, chicletes, jujubas) para as crianças, e kits de chocolate (1 sonho de valsa e 1 outro branco) para os
profissionais da saúde. Quando apresentada a proposta em reunião, todos os associados apoiaram. A companheira
Eduarda Jirardi, estudante de medicina, ficou responsável em procurar um centro de combate ao covid-19, para que seus
funcionários sejam beneficiados. A companheira Emilly Batista, ficou responsável em procurar uma instituição que acolha
crianças em vulnerabilidade social, para que assim sejam beneficiadas.
No dia 23/02/2021, uma semana após a proposta do projeto, na reunião do clube, foi definida as duas instituições
beneficiadas neste projeto de páscoa, sendo elas: Instituto Isis Bruder e a Unidade de Pronto Atendimento - UPA Zona Sul.
Sabendo o grande volume de doces e chocolates a serem adquiridos, 160 crianças e 330 profissionais de saúde, foi-se
definido em reunião os responsáveis em coordenar o projeto, quais produtos estaríamos arrecadando, e a conta bancaria
que estria recebendo as doações em dinheiro.
No dia 25/02/2021 foi se iniciado a divulgação do projeto, onde o prazo para arrecadação, foi de exato um mês. Neste
período conseguimos apoio de alguns Rotary Clubs da cidade, rotarianos, ex-rotaractianos, amigos e familiares. As doações
foram variadas, desde dinheiro, até pacotes de bala, bis, chocolates e afins. Após o termino do prazo de arrecadação,
vimos que conseguimos arrecadar além do que pretendíamos, e por conta disto, em mensagens via WhatsApp,
concordamos em acrescentar uma caixinha de bis a cada kit de doce a ser destinado as crianças, e mais 4 unidades de bis,
juntamente com algumas balas, a mais do que já se seria doado, para os kits de chocolates, aos profissionais da saúde, e
ainda, com o valor em dinheiro que se restou, fazer a compra de alimentos a serem destinados ao PET Zootecnia ? UEM, o
qual destinou estes alimentos à algumas famílias carentes de Maringá.
No dia 26/03/2021, dois companheiros do clube, foram até o mercado, e realizaram a compra de todos os doces que seriam
necessários para a confecção dos kits, e os mesmos companheiros, também fizeram a busca das doações angariadas, que
estava na casa de alguns dos associados do clube.
Nos dias 26/03/2021 ao dia 29/03/2021, na casa de uma companheira do clube, foram confeccionados todos os kits para a
doação. É importante ressaltar, que nos kits que foram destinados aos funcionários do UPA Zona Sul, foi grampeado um
cartão do clube, e uma frase de agradecimento pelo ótimo serviço prestado a comunidade. Após isso, foi-se realizado a
entrega destes kits.
No dia 30/02/2021 foi entregue todos os kits para o Instituto Isis Bruder. A instituição que ficou responsável pela entrega
dos kits para cada uma das crianças, isso ocorreu devido aos protocolos de higienização que foram ser adotados, tendo em
vista a pandemia da covid-19.
No dia 31/03/2021, foi entregue os kits para uma equipe de RH/DP da unidade UPA Zona Sul, onde os mesmos ficaram
responsáveis em realizar a entrega aos funcionários, de forma individual, e também seguindo todos os protocolos de
higienização.
Em paralelo as entregas dos kits, outra equipe do clube estava realizando a compra dos alimentos para o grupo PET
Zootecnia - UEM. No mesmo dia foi-se realizado a entrega destes alimentos a um dos membros do PET. Os alimentos
adquiridos foram: Arroz, feijão, farinha de trigo, fubá, açúcar, macarrão e molho de tomate.
Na reunião realizada no dia 05/04/2021 foi feito a prestação de contas ao clube, referente a este projeto, e realizado um
momento de feedback, onde, primeiramente, o presidente agradeceu a todos pelo empenho, e os associados comentaram
o quão gratificante foi a realização deste projeto. Entre os pontos a serem melhorados para o próximo projeto, foi o tempo
de confecção dos kits, que consideramos curto, de maneira que se desgastou alguns associados que ficaram responsáveis
pela produção. O período de arrecadação foi considerado bom.

URL Site:

https://drive.google.com/drive/folders/1O8Y6dtBe2txIWcT4PuTNAdKOEXp2YK
RL?usp=sharing

Fotos do Projeto:

https://drive.google.com/drive/folders/1O8Y6dtBe2txIWcT4PuTNAdKOEXp2YK
RL?usp=sharing

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
O resultado de tal projeto realizado pelo Rotaract Clube Cidade Canção foi na ordem de R$110,10 gastos, o que representa
um saldo positivo em relação a arrecadação, que resultou na entrega em 490 kits de doces (330 kits para UPA Zona Sul e
160 kits para o Instituto Isis Bruder), e 5 cestas básicas ao grupo PET Zootecnia - UEM. Para os integrante do clube, o
projeto exigiu engajamento e interação de todos em prol da arrecadação dos materiais necessários para a realização das
doações, bem como proporcionou momentos de atividades para os membros, como compra dos doces, montagem e
entrega dos kits ? todos os trabalhos foram realizados respeitando o distanciamento social e uso de máscaras pelos
integrantes.
Grau de
Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Doces, Pascoa, Criança, Profissionais da Saúde

Lições Aprendidas:
A necessidade de engajamento para adquirir as doações e o companheirismo entre os membros do clube, mesmo no
contexto de pandemia, possibilitou a realização de tal projeto, que trouxe benefícios aos indivíduos contemplados,
engrandecendo as atividades do Clube e gratificando seus membros com bons sentimentos em relação a atividade
realizada.
Resumo:

Projeto desenvolvido tendo em vista a interação com a comunidade, arrecadando e distribuindo doces, e alimentos para
entidades que necessitam de apoio e reconhecimento, pois neste momento que estamos enfrentando todo ajuda ou
reconhecimento é bem aceito.
Emitido em 18/05/2021
Desenvolvido por Geraçãoi9 - A Web do Seu Jeito!
www.geracaoi9.com.br

