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PROJETO
Bombons do coelhinho
ROTARACT CLUB LAVRAS - D. 4560
Data Hora Cadastro / Alterado em: 10/04/2021 17:04:11
Site do Clube: www.rotaractclubdelavras.com.br
E-mail do Clube: rotaractclublavras4560@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/RotaractClubLavras/?ref=br_rs
Justificativa:
Em meio a um cenário caótico e de desigualdade, encontramos famílias sem condições de proporcionar as suas crianças
alguma lembrancinha no dia da Páscoa. Este dia, sendo culturalmente marcado pela troca de chocolates. Frente a isso, viuse a necessidade de proporcionar a essas crianças a possibilidade de não passar essa data em branco, ou seja,
proporcionar a eles alguma lembrancinha de Páscoa.
Objetivo Geral:
Proporcionar à crianças carentes uma lembrancinha de páscoa.
Objetivo Especifíco:
Como foco principal, tinha-se o objetivo de levar à crianças carentes lembrancinhas de Páscoa, mais especificamente as de
alguma instituição que trabalhe com crianças em condição de vulnerabilidade.
Categoria
Principal:

- Comunitários

Outras Categorias:

- Não se Aplica

Data Início:

01/04/2021

Data Fim:

05/04/2021

Data Finalização:

10/04/2021

Relatório Financeiro:
01/04/2021 Compra de bombons
01/04/2021 Impressão de recadinhos

103,60
6,00
Saldo: R$ 109,60

Quem trabalhou no
0006 - Rotaractianos
Projeto:
Público Alvo:

- até 12 anos

Meios de Divulgação:
Instagram
Cronograma de Atividades:
01/04/2021 Compra dos bombons e impressão dos recadinhos
02/04/2021 Confecção das lembrancinhas
05/04/2021 Entrega das lembrancinhas

Descrição:
Para a realização do trabalho foi realizado a confecção de recadinhos, orçamento, compre, confecção das lembrancinhas e
entrega por parte dos companheiros. Tendo em vista a situação de pandemia, envolveu-se o menor número de pessoas
possível em cada etapa, a fim de garantir a segurança de todos os envolvidos. As lembrancinhas consistiam de dois
bombons e um recadinho desejando feliz Páscoa. As crianças beneficiadas pela ação foram as atendidas pela instituição 7
gerações, que desenvolve trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Fotos do Projeto:

https://www.instagram.com/p/CNTO8O2AJPM/?utm_source=ig_web_copy_link

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Tivemos retorno satisfatório na execução da ação, tendo conseguido realizar o que foi idealizado pelo clube e com baixo
custo. Como ponto negativo, tem-se a pandemia, que faz barreira ao acontecimento de atividades presenciais, sendo
assim, o projeto não contou com todo o contato com o qual eramos acostumado.
Grau de
Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Páscoa, Bombons, Comunidade

Lições Aprendidas:
Uma simples ação pode fazer toda diferenças. O mundo não se muda apenas com grandes projetos, mas também, com a
comunhão de vários outros pequenos.
Resumo:
O projeto consiste na confecção e entrega de lembrancinhas para crianças em situação de vulnerabilidade
socioeconômica.
Emitido em 18/05/2021
Desenvolvido por Geraçãoi9 - A Web do Seu Jeito!
www.geracaoi9.com.br

