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PROJETO
Páscoa no Lar dos Idosos
ROTARACT CLUB MARIANA - D. 4521
Data Hora Cadastro / Alterado em: 08/05/2021 18:05:50
E-mail do Clube: sec.rotaractmariana@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/RCTMariana/
Justificativa:
Devido ao contexto pandêmico em que vivemos, algumas ações costumeiras do Rotaract Club de Mariana, como a
ida no Lar dos Idosos da cidade em ocasiões especiais. Visto isso, o clube mantém contato com o local para
eventuais demandas que possam ser realizadas de forma remota.
Desse modo, a nutricionista Vanessa do Lar dos Idosos Santa Maria na época, procurou o clube com uma demanda.
Com a proximidade da páscoa, muitos idosos que residem no local gostariam de consumir chocolates, porém,
devido as demandas nutricionais, como a diabetes, o consumo de doces acabava ficando restrito, sendo a solução a
arrecadação de chocolates zero açúcar. Entretanto, devido a situação atual eles não conseguiriam comprar e nos
procurou para saber se auxiliaríamos, podendo levar um pouco de alegria aos idosos.
Objetivo Geral:
Doar chocolates sem açúcar a Instituições de Longa Permanência
Objetivo Especifíco:
- Arrecadas 150 reais;
- Doar 57 chocolates ao Lar dos Idosos;
- Levar um pouco de carinho e atenção;
- Comemorar e promover a páscoa;
- Recordar a importância dos idosos para o nosso clube;
- Criar esperança em época de pandemia;
- Acolher os idosos;
- Criar um vínculo de amizade.
Categoria Principal:

- Ação

Outras Categorias:

- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E COMUNITÁRIO

Data Início:

26/03/2021

Data Fim:

16/05/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
30/03/2021
31/03/2021
02/04/2021
02/04/2021
03/04/2021
03/04/2021
03/04/2021
10/04/2021
17/04/2021
25/04/2021

Doação de valor em espécie via pix ou transferência (16 pessoas doaram)
Compra de 45 unidades de chocolates sem açúcar (com desconto)
Compra de 45 unidades de chocolates sem açúcar (com desconto)
Impressão dos cartões de feliz páscoa
Compra de 27 chocolates sem açúcar (sem desconto)
Criação de um vídeo com uma mensagem de feliz páscoa
Doação da criação de um vídeo com uma mensagem de feliz páscoa
Compra de 19 chocolates sem açúcar (sem desconto)
Compra de 5 chocolates sem açúcar (sem desconto)
Destino do restante para futuras necessidades do Lar dos Idosos Santa Mariana
Saldo:

-382,00
80,55
51,00
4,50
81,00
50,00
-50,00
52,25
8,20
104,50
R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

0004 - Rotaractianos
0005 - Voluntários Adicionais

Público Alvo:

- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos
- de 51 a 65 anos
- mais de 66 anos

Meios de Divulgação:
Redes sociais do Rotaract Club de Mariana (Instagram e Facebook) com publicações.
Grupos de WhatsApp que os associados participam publicando sobre as arrecadações.
Parcerias:
Supermercado Cerejeira ? Valor a preço de custo nos chocolates
Cacau Show ? Valor a preço de custo nos chocolates
Lar dos Idosos Santa Maria ? Recebeu os chocolates
Comunidade da Figueira ? Recebeu os chocolates
Vila Santa Luiza de Marillac ? Recebeu os chocolates
Cronograma de Atividades:
26/03/2021
27/03/2021
28/03/2021
29/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
31/03/2021
01/04/2021
01/04/2021
01/04/2021
02/04/2021
02/04/2021
03/04/2021
03/04/2021
03/04/2021
04/04/2021
04/04/2021
06/04/2021
17/04/2021
17/04/2021
25/04/2021

Descrição:

Contato da Nutricionista Vanessa
Discussão na Reunião do Prosai
Aprovação em Reunião Ordinária do RCT Club de Mariana
Criação do grupo de whatsapp - inicio do planejamento
Contato com possíveis parcerias
Criação da vaquinha online
Pedido de parte dos chocolates
Encerramento da vaquinha online
Chegada dos chocolates
Decisão de ajudar outras instituições da cidade
Compra de parte dos chocolates (34 unidades)
Impressão dos cartões de feliz pascoa
Criação do vídeo com uma mensagem de carinho ao Lar dos Idosos
Compra de parte dos chocolates (27 unidades)
Entrega de 3 chocolates a Vila Santa Luiza de Marillac
Entrega de 57 chocolates ao Lar Santa Maria
Transmissão do vídeo com a mensagem de feliz páscoa
Feedback do Lar dos Idosos sobre os chocolates
Compra do restante dos chocolates (5 unidades)
Entrega de 64 chocolates a Comunidade da Figueira
Feedback em reunião da ação

A relação entre o Lar dos Idosos Santa Maria e o Rotaract Club de Mariana, mesmo na pandemia, permanece forte.
Dessa maneira, no dia 26 de março, a nutricionista do Lar Vanessa, contatou uma associada do clube, com a
demanda de chocolates zero açúcar para os idosos no dia da Pascoa.
Dessa forma, durante a 29ª reunião ordinária, a ação foi discutida e aprovada por todo o clube. Para que os
convidados que participaram do Projeto Dia do Convidado, pudessem participar de alguma atividade do Rotaract,
eles ficaram responsáveis por algumas demandas, ao longo da ação.
Para o planejamento da ação, foi criado um grupo no whatsapp, no qual as tarefas foram delegadas entre todos.
Alguns ficaram responsáveis por buscarem parcerias com lugares que vendiam chocolates. Outros ficaram por
organizar uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para comprar os chocolates zero açúcar.
No dia 30 de março, foi divulgada uma arte em grupos de whatsapp e redes sociais do Rotaract e dos associados, na
tentativa alcançarmos um valor de 150 reais para a compra dos chocolates. O valor proposto, foi baseado no valor
que conseguiríamos comprar os chocolates.
Inicialmente, como a proposta era auxiliar o Lar dos Idosos, pedidos um número abaixo do necessário, até mesmo
por que não estávamos com o dinheiro suficiente ainda. Sendo que tal situação mudou do dia seguinte. Duplicamos
a meta proposta da arrecadação, podendo auxiliar outras instituições, com isso entremos em contato com a Vila
Santa Luiza de Marillac que abriga outros idosos em vulnerabilidade social, e a comunidade da Figueira, uma
parceira de anos do Rotaract de Mariana.
Como não seria mais possível fazer novos pedidos com o parceiro Supermercado Cerejeira, devido ao prazo
proposto com o fornecedor, entramos em contato com a unidade da Cacau Show que tem na cidade. Dessa forma,
compra mais chocolates para atingirmos o número de pessoas abrangidas pelas três instituições.
Após a chegada dos chocolates com o fornecedor, imprimimos cartões de feliz páscoa para anexar aos chocolates,
que foram higienizados corretamente com álcool em gel. Entretanto, no sábado, percebemos que veio menos
chocolates que encomendamos incialmente com o fornecedor, e por isso foi necessário fazer novas compras, sem o
valor de custo proposto incialmente pelos parceiros.
Com o problema em andamento, resolvemos entregar no sábado os chocolates para a Vila Santa Luiza de Marillac, e
no domingo entregamos os chocolates ao Lar Santa Maria, sendo neste dia transmitido também o vídeo de feliz
páscoa que os associados fizeram para os idosos. Na semana seguinte, a irmã de caridade responsável pelo Lar dos
Idosos Santa Maria nos enviou um áudio, no qual agradeceu a ação e a parceria com o clube.
Quando contabilizamos os chocolates, percebemos que entregamos cinco chocolates a mais para o Lar dos Idosos,
sendo necessário a compra de mais 5 unidades para entregarmos a Comunidade da Figueira. Devido a dificuldade
de encontrarmos um dia que fosse possível para os associados e para a responsável pela figueira, entregamos os
chocolates apenas no dia 17 de abril. Não ficamos muito preocupados de entregar no dia da páscoa, pois recebemos
a informação de que os alunos da comunidade já haviam recebido ovos de chocolates pela Cacau Show também.
Dessa forma, no dia 25 de abril, na 31ª Reunião Ordinária, foi feito um feedback em reunião sobre a ação,
confirmando o sucesso do projeto, e definindo que o valor restante, ficaria para próximas demandas que o Lar dos
Idosos Santa Maria necessitasse.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Quantitativos
Com o apoio de 19 pessoas, conseguimos arrecadar 382 reais, para a compra de chocolates. A arrecadação
ultrapassou a meta de 150 reais, o que permitiu a doação de chocolates a outras duas instituições, uma que acolhe
idosos em vulnerabilidade social da cidade, e outra que atende jovens e adultos com necessidades especiais. Com o
valor arrecado, compramos ao todo 130 chocolates, o que possibilitou atingirmos 128 pessoas, sendo 60 idosos e 64
pessoas com necessidades especiais.
Qualitativos
Estreitamento com os laços com o Lar Santa Maria e a Figueira, com o objetivo de levar alegria para os idosos na
páscoa. Criamos um contato inicial com Vila Santa Luiza de Mariillac o que foi ótimo para expandir o projeto e ajudar
mais idosos. Como agradecimento a irmã do Lar dos idosos Santa Maria, enviou um áudio de agradecimento nós
dizendo que os idosos gostaram muito do vídeo e dos chocolates.
Devido a questão de integridade dos idosos, não foi possível termos registros da entrega dos chocolates.
Grau de Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Páscoa; Chocolate; Lar dos idosos;

Lições Aprendidas:

A ação configura em uma atividade pontual sem muito planejamento, entretanto, é preciso ter atenção a vários
detalhes. Como a arrecadação do dinheiro superou a meta, ficamos sem saber o que fazer com o valor restante,
dessa forma, seria necessário que a arrecadação do dinheiro fosse feita, e posteriormente ser feita a definição das
instituições, para que não fique sobrar do valor doado. Além disso, devido a uma falha interna, o calculo dos
chocolates necessários foi errado duas vezes, necessitando da compra de mais chocolates sem uma parceria, isso
mostra que é preciso atenção e organização na hora da compra dos chocolates, e da somatória do número
necessário.
Ademais, ações são pontuais, mas muito importantes para o estreitamento dos laços. Ao realizar essa ação
estivemos presentes em locais que frequentávamos antes da pandemia, mostrando que nos importamos com a
nossa comunidade. Além disso, com a participação dos convidados durante a ação, possibilitou não apenas o
conhecimento do Rotaract na prática, mas também, para começar a desenvolver os critérios de um rotaractano,
como liderança e trabalho e em equipe.
Resumo:
Com a pandemia, e a dificuldade em atender as necessidades da comunidade, é importante que mantemos ativas
nossas atividades através de ações pontuais, mas que tenham grande significado. Dessa maneira, com a chegada
da Páscoa, o Rotaract Club de Mariana, realizou doação de chocolates a instituições da cidade, com o objetivo de
promover laços e levar um pouco de alegria a comunidade.
Emitido em 18/05/2021
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