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PROJETO
Lar DOCE lar
ROTARACT CLUB JABOTICABAL - D. 4540
Data Hora Cadastro / Alterado em: 01/04/2021 16:04:19
Site do Clube: http://jaboticabal.rotaract4540.org.br/home-clube
E-mail do Clube: rotaractjaboticabal@gmail.com
Facebook do Clube: htpps://www.facebook.com/rotaract.jaboticabal
Justificativa:
Sabemos da situação pandêmica em que nos encontramos e com isso os lares tanto de crianças quanto de idosos ficaram
ainda mais inacessíveis pela prevenção assim como infelizmente ainda mais esquecidos.
Na pascoa geralmente o foco maior são as crianças e os lares adotivos que elas se encontram já são procurados para
ações, resolvemos então junto com o Interact levar um pouco de doçura para os idosos do Lar São Vicente de Paula da
cidade de Jaboticabal no final de semana da pascoa.
Objetivo Geral:
Levar um doce como forma de carinho nesse momento onde as visitas têm sido cada vez mais restritas por conta do
COVID, mostrando para eles que apesar de não estarmos presentes, lembramos e nos importamos em fazer algo com
carinho especialmente para cada um deles.
Objetivo Especifíco:
- Proporcionar um momento fora da rotina
- Estimular a parceria entre Interact e Rotaract
- Engajar a participação dos associados mesmo que remotamente
Categoria
Principal:

- Comunitários

Outras Categorias:
Data Início:

21/03/2021

Data Fim:

04/04/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
24/03/2021
24/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
26/03/2021

Patrocínio Interact Club de Jaboticabal
Retirado do caixa de projetos do Club
Utensílios (forma e gás de cozinha)
Ingredientes massa cupcake (Farinha, manteiga, óleo, leite condensado, etc..)
Ingredientes para decoração (Chocolate, formas de papel e granulado)
Saldo:

Quem trabalhou no 0012 - Interactianos
Projeto:
0010 - Rotaractianos
Público Alvo:

- mais de 66 anos

Meios de Divulgação:
Facebook e Instagram do Club
Parcerias:
Associados do Interact Club de Jaboticabal

130,00
130,00
-110,00
-92,70
-57,30
R$ 0,00

Cronograma de Atividades:
21/03/2021
22/03/2021
24/03/2021
26/03/2021
02/04/2021
03/04/2021
04/04/2021

Apresentação do projeto para os associados do Rotaract e Interact de Jaboticabal
Aprovação dos associados do Rotaract e Interact de Jaboticabal
Conversa com a Nutricionista do asilo para saber o que poderia ser feito no lugar de ovos de pascoa
Compra dos produtos necessários
Confecção dos CupCakes
Entrega dos Cupcakes
Divulgação das fotos do projeto

Descrição:
O projeto surgiu após a reunião do club por conta de uma das associadas estar preparando ovos de pascoa para sua
família, e com isso deu-se a ideia de fazemos algo para a comunidade relacionado a essa data.
E foi assim então que demos início da apresentação do projeto para os associados e convidamos o Interact para participar
com a gente.
Infelizmente estar em um lar adotivo ou até mesmo os asilos tem sido uma missão ainda mais complexa nessa pandemia,
afinal para proteger as pessoas que ali estão por conta do COVID 19, pensando nisso tivemos a ideia de fazer uma ação
junto com o Interact no Lar São Vicente de Paula de Jaboticabal ou mais comumente conhecido como asilo, mostrando
através de um gesto simples que estamos por perto mesmo que não presencialmente.
Entramos em contato com o lar que nos direcionou para a nutricionista e em conversa disse que ao invés de levarmos ovos
de pascoa seria mais interessante levar cupcakes que seria a porção saudável de doce que eles poderiam comer.
Como o tema é pascoa e não queríamos ser tão clichês em conversa com ela decidimos que iriamos aliar o símbolo da data
com a massa, o que coelhos comem? Exatamente, cenoura, então nosso cupcake seria de cenoura com cobertura de
brigadeiro devidamente decorado com um coelhinho de chocolate branco e o mais importante, aprovado pela nutricionista.
Compramos os ingredientes necessários e na véspera da entrega a confecção aconteceu, e por conta da pandemia uma de
nossas associadas junto com sua mãe ficou responsável por essa parte tão importante. Foram feitas 100 unidades levando
em conta 80 idosos e 20 funcionários.
E logo pela manhã do dia 03/04 os cupcakes foram entregues ao asilo na qual os funcionários ficaram responsáveis pela
entrega e imagens desse momento, já que respeitando todas as regras e cuidados estipulados nós não entramos no lar.
No dia seguinte fizemos um compilado das imagens cedidas da entrega e do momento anterior e divulgamos em nossas
redes sociais.
URL Site:

linktr.ee/rotaractjaboticabal

Vídeo do Projeto:

https://drive.google.com/drive/folders/1uWExWgLxYAuaw2CsCbl6BNJSJPcZCL
CZ?usp=sharing

Fotos do Projeto:

https://drive.google.com/drive/folders/1uWExWgLxYAuaw2CsCbl6BNJSJPcZCL
CZ?usp=sharing

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Qualitativos:
- Envolvimento mutuo entre Interact e Rotaract
- Proximidade com uma nova instituição da cidade
- Maior engajamento dos associados
Quantitativo:
- Participação de 100% dos associados do Rotaract e Interact.
- Aumento de engajamento nas publicações referentes ao projeto propagando a imagem do club.
- 100 pessoas ganharam os cupcakes sendo 80 idosos e 20 funcionários do lar.
Grau de
Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Pascoa Asilo Idosos Doce Cenoura Chocolate

Lições Aprendidas:
Lições Aprendidas:
- Aprendemos que precisamos sempre estar com o olhar ampliado para toda a nossa comunidade e não só a especifica
para as datas em questão.
- Que podemos aprender a fazer coisas que jamais imaginamos fazer.
- Que temos que lembrar com mais frequência de projetos voltados para os idosos.
Resumo:

Criar laços com o Interact contribuindo com um pouco de alegria para os idosos com certeza é uma das nossas maiores
recompensas.
O projeto veio em um momento complicado com a piora do COVID 19 mais nos mostrou que somos capazes de nos
reinventar para que possamos continuar dando de si sem pensar em si em situações como essas.

Emitido em 18/05/2021
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