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PROJETO
Coelhinho da Pixcoa
ROTARACT CLUB CASCAVEL - PAZ - D. 4640
Data Hora Cadastro / Alterado em: 05/04/2021 19:04:18
Site do Clube: http://www.rotaractdecascavelpaz.org.br/clube/#
E-mail do Clube: cascavelpaz@gmail.com
Facebook do Clube: https://m.facebook.com/rctcascavelpaz
Justificativa:
Decidimos fazer o projeto por conta da aproximação da Páscoa.
Objetivo Geral:
Doação de cestas básicas para a COOTACAR - Cooperativa Trabalhadora de Catadores de Materiais Recicláveis de
Cascavel/PR.
Objetivo Especifíco:
Além da doação, o aumento de divulgação para a imagem pública do clube.
Categoria
Principal:

- Comunitários

Outras Categorias:

- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E COMUNITÁRIO

Data Início:

20/03/2021

Data Fim:

05/04/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no
0024 - Rotaractianos
Projeto:
Público Alvo:

- de 31 a 50 anos
- de 51 a 65 anos

Meios de Divulgação:
Redes sociais do clube e jornais locais da cidade.
Cronograma de Atividades:
20/03/2021
27/03/2021
03/04/2021
05/04/2021

Comentamos sobre uma possível ação de páscoa, e nisso a companheira Michelly, ainda convidada, comentou
sobre a necessidade de alimentos para a COOTACAR. Decidimos então, abrir um PIX para recebermos doações
para comprarmos cestas básicas.
Em uma semana, arrecadamos mais de R$ 900,00 com a divulgação do PIX.
Finalizando o PIX, arrecadamos um total de R$ 1.021,63, sendo assim, compramos 23 cestas básicas e
recebemos mais 2 cestas básicas da mãe da companheira Amanda, totalizando então 25 cestas básicas.
Entrega das cestas básicas.

Descrição:
Comentamos sobre uma possível ação de páscoa, e nisso a companheira Michelly, ainda convidada, comentou sobre a
necessidade de alimentos para a COOTACAR. Decidimos então, abrir um PIX para recebermos doações para comprarmos
cestas básicas. Finalizando o PIX, arrecadamos um total de R$ 1.021,63, sendo assim, compramos 23 cestas básicas e
recebemos mais 2 cestas básicas da mãe da companheira Amanda, totalizando então 25 cestas básicas. No dia 05/04/2021
entregamos as 25 cestas para a COOTACAR.

URL Site:

instagram.com/rotaractcascavelpaz

Vídeo do Projeto:

instagram.com/rotaractcascavelpaz

Fotos do Projeto:

instagram.com/rotaractcascavelpaz

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
O resultado foi muito positivo e animador para o clube, conseguindo um valor alto em duas semanas de divulgação.
Conseguimos doar um número considerável de cestas básicas e nosso projeto foi divulgado em jornais locais da cidade.
Grau de
Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Páscoa; PIX; Cestas básicas.

Lições Aprendidas:
Nosso clube tomou como lição a importância de que muitas vezes somos privilegiados em poder comprar ovos de páscoa,
enquanto muitas pessoas de nossa comunidade não tem o que comer para o básico do dia a dia. Foi muito importante para
o clube e para a COOTACAR, que recebeu de forma maravilhosa as cestas.
Resumo:
Comentamos sobre uma possível ação de páscoa, e nisso a companheira Michelly, ainda convidada, comentou sobre a
necessidade de alimentos para a COOTACAR. Decidimos então, abrir um PIX para recebermos doações para comprarmos
cestas básicas. Finalizando o PIX, arrecadamos um total de R$ 1.021,63, sendo assim, compramos 23 cestas básicas e
recebemos mais 2 cestas básicas da mãe da companheira Amanda, totalizando então 25 cestas básicas. No dia 05/04/2021
entregamos as 25 cestas para a COOTACAR.
Emitido em 18/05/2021
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