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PROJETO
Páscoa Companheira
ROTARACT CLUB CORNéLIO PROCóPIO - SUL - D. 4710
Data Hora Cadastro / Alterado em: 10/04/2021 22:04:58
E-mail do Clube: rotaract_cp@hotmail.com
Facebook do Clube: fb.com/RotaractClubCornelioProcopioSul
Justificativa:
A Páscoa é uma data muito comemorada no país, e adorada pelas crianças já que ganham ovos de páscoa. Porém no
cenário atual mais crianças, que o corriqueiro, tem menores oportunidades de ganhar esse presente, então levando isso
como base nós realizamos esse projeto.
Objetivo Geral:
Após um associado dar a sugestão de realizar algo para a Páscoa nós do clube fomos atrás de alguma ONG para ajudar e
assim tomamos como meta ajudar todas que for possível.
Objetivo Especifíco:
Com esse projeto nosso objetivo foi doar 28 ovos, sendo 21 para uma ONG, 2 para uma mulher que veio nos pedir ajuda e
5 repassamos para uma outra mulher que pediu ajuda para algumas crianças que ela conhece. Também doamos 29 ovos
para uma escolinha de nossa cidade.
Categoria
Principal:

- Comunitários

Outras Categorias:

- Não se Aplica

Data Início:

23/03/2021

Data Fim:

05/04/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
29/03/2021 Compra de insumos para fabricação dos ovos
30/03/2021 Encomendamos os ovos com a vendedora

Quem trabalhou no 0001 - Contratados
Projeto:
0001 - Rotaractianos
Público Alvo:

- até 12 anos
- de 13 a 18 anos

Meios de Divulgação:
Páginas do clube
Parcerias:
Mãe de uma companheira, uma rotaria e a avó de outro companheiro
Cronograma de Atividades:
23/03/2021 Foi sugerido o projeto
29/03/2021 Realizamos a compra dos insumos
30/03/2021 Fabricamos os ovos
30/03/2021 Realizamos a entrega dos primeiros ovos
31/03/2021 Realizamos o pedido para a compra dos ovos
05/04/2021 Foi feita a entrega dos ovos comprados

-204,00
-210,00
Saldo: R$ -414,00

Descrição:
No dia 23 de março o companheiro presidente pediu sugestões de projeto de páscoa e um companheiro sugeriu alguns
locais porém eram inviaveis e uma associada trouxe para nós a possível entrega de ovos em uma ONG de nossa cidade,
então vimos se era viável financeiramente e se o tempo também estaria a nosso favor, então concluímos que ajudaria essa
ONG doando 21 ovos. Com o passar dos dias fomos organizando melhor o projeto e realizamos a compra dos insumos para
fazer os ovos, por conta da pandemia apenas uma companheira fez, justamente para evitar descuidos. Na mesma semana
uma mulher nos procurou pedindo doação de ovos já que ficou sabendo do nosso projeto, então resolvemos doar para a
mesma se fosse possível.
Durante a fabricação dos ovos foi visto que dava para fazer mais que os 21 iniciais, então fizemos 28 que posteriormente
foram doados. No dia 29 a companheira presidente do Interact nos comunicou para um parceria em um projeto de páscoa,
que tinha em vista beneficiar 29 crianças, como conseguimos doações, foi viável a realização do projeto e no dia 30
encomendamos álbuns ovos já que não teríamos como fabricar no momento. No dia 31 a mãe da companheira realizou a
entrega dos ovos no Espaço Jovem que é a ONG, os ovos no outro dia foram entregues aos pais das crianças. No mesmo
dia realizamos a entrega dos ovos para essa mãe que nos pediu anteriormente e para a outra mulher que nos pediu
também, essa senhora também faz trabalho social e nos repassou anteriormente quem seriam as pessoas beneficiadas
para que possamos ver se estava tudo de acordo. Como os ovos em parceria com o interact foram comprados a própria
vendedora entregaria na escola, e assim fez, ela entregou na segunda feira dia 5, embora ser possível a entrega só após a
data comemorativa, achamos interessante mesmo assim seguir com a parceria porque as crianças merecem ganhar ovos
mesmo assim.
Nós recebemos doação de uma Rotariana sendo R$ 25,00 e R$ 100,00 da mãe de uma companheira. Essas doações foram
de extrema importância para o clube já que assim conseguimos ajudar mais crianças.
URL Site:

https://www.facebook.com/RotaractClubCornelioProcopioSul

Fotos do Projeto:

https://www.instagram.com/p/CNgZKEvAQ0b/?igshid=vzoi2o8yadms

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Nós tivemos resultados melhores que o esperado, começamos o projeto com a vontade de ajudar o máximo possível de
crianças porém acreditamos que ficaria em 21 apenas. No fim conseguimos beneficiar 57 crianças.
Grau de
Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Pascoa

Lições Aprendidas:
Todo projeto que envolve crianças é cheio de emoção mesmo esse sendo a distância. Esse projeto nos apresentou alguns
problemas do clube durante a elaboração, mas no fim conseguimos fazer tudo certinho e foi gratificante receber
mensagens das famílias felizes com a nossa ação.
Resumo:
Com a chegada da páscoa nosso clube procurou realizar projeto para beneficiar o máximo de crianças e conseguimos
beneficiar 57 por meio de doações externas e o caixa do clube.
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