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PROJETO
Plante Essa Ideia!
ROTARACT CLUB JOINVILLE - D. 4652
Data Hora Cadastro / Alterado em: 15/05/2021 00:05:47
Site do Clube: www.rotaractjoinville.com.br
E-mail do Clube: rctjlle2018@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/RotaractClubJoinville/
Justificativa:
No mês de março de 2021 o Rotaract Club de Joinville completou 49 anos de serviços. De maneira a marcar esta data,
foram idealizadas uma série de ações de divulgação do clube em nossa comunidade. A ação Plante Essa Ideia! foi realizada
dentro deste contexto, conforme nossa necessidade de realizar trabalhos de impacto e fomentar novas parcerias na
comunidade, além de engajar os associados e aumentar a visibilidade do clube.
Objetivo Geral:
Fazer o plantio de uma mudas de árvore de acordo com o engajamento online dos associados e da comunidade.
Objetivo Especifíco:
Conseguir o engajamento online de, no mínimo 200 interações e/ou compartilhamentos de mídia;
Realizar o plantio de, no mínimo, 20 árvores;
Fomentar parcerias com empresas locais
Categoria
Principal:

- Ação

Outras Categorias:
Data Início:

01/03/2021

Data Fim:

30/06/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
10/03/2021 Mudas de árvores Agrícola da Ilha
10/03/2021 Doação de árvore Agrícola da Ilha
17/03/2021 Mudas de árvores Prefeitura Municipal
17/03/2021 Doação de árvores Prefeitura Municipal
Saldo:

-50,00
50,00
-200,00
200,00
R$ 0,00

Quem trabalhou no 0005 - Rotaractianos
Projeto:
0004 - Voluntários Adicionais

Público Alvo:

- até 12 anos
- de 13 a 18 anos
- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos
- de 51 a 65 anos
- mais de 66 anos

Meios de Divulgação:
O projeto foi divulgado nas redes sociais do Rotaract Club de Joinville, com foco especial no Instagram (@rotaractjoinville)
Parcerias:

Agrícola da Ilha;
Associação Desportiva Embraco (ADE);
Casa do Adauto;
Prefeitura Municipal de Joinville.
Cronograma de Atividades:
24/01/2021
07/02/2021
28/02/2021
01/03/2021
05/03/2021
06/03/2021
07/03/2021
10/03/2021
23/03/2021
23/03/2021
09/04/2021

Apresentação da ideia em reunião de planejamento semestral
Divisão de grupos de trabalho e alinhamento de responsabilidades
Definição das ações Plante essa Ideia!
Contato com os parceiros de interesse
Campanha de divulgação
Campanha de divulgação
Divulgação dos resultados alcançados com a campanha de divulgação online
Início do plantio das árvores - 3 Mudas Agrícola da Ilha
Plantio das árvore na Casa do Adauto
Plantio de árvores na ADE Embraco
Divulgação online dos resultados preliminares de plantios e locais

Descrição:
A ação Plante Essa Ideia! surgiu por meio do Projeto Março Cranberry (ID 31356), realizado pelo Rotaract Club de Joinville.
Um dos focos do projeto principal estava no engajamento dos associados e da comunidade às ações do Rotaract Club de
Joinville, além de realizarmos atividade em área de enfoque do Rotary Internacional, surgindo então a necessidade de
comissão independente ao projeto principal para o planejamento e execução desta ação.
Assim, foi pensado em realizarmos o plantio de árvores nativas, que seria realizado a cada 10 compartilhamentos de arte
de divulgação.
A ação foi lançada no perfil do Instagram do Rotaract Club de Joinville (@rotaractjoinville) com o prazo de dois dias para
serem realizados os compartilhamentos. Foi objetivado o mínimo de 200 interações e o limite máximo de 300, que
totalizariam 30 mudas de árvores a serem plantadas.
Foi realizado o contato inicial com a empresa local Agrícola da Ilha, para o fornecimento das primeiras mudas de árvores,
sendo as demais mudas obtidas por meio da Prefeitura Municipal de Joinville.
Logo após o prazo final de compartilhamentos, foi obtido por volta de 270 interações.
Assim, logo na primeira semana após o término do prazo de compartilhamentos, foi estabelecida a parceria com a Agrícola
da Ilha, que cedeu 3 (três) mudas nativas, que foram plantadas em um sítio privado de um membro da comunidade
parceiro. Outra muda de ameixa foi cedida por uma convidada do clube, sendo então plantada na propriedade da Casa do
Adauto (ONG que realiza trabalho de acolhimento às famílias de pessoas portadoras de câncer).
As demais mudas foram plantadas na sede da Associação Desportiva Embraco ADE (totalizando até a presente data, 14
mudas plantadas).
Ressalta-se que as demais mudas também serão plantadas na ADE até o fim do ano rotário, de modo a criar um bosque do
Rotaract.
URL Site:

https://www.instagram.com/rotaractjoinville/

Fotos do Projeto:

https://drive.google.com/file/d/1MfQRS-W8eogbmqnIFr5DVmtnN_Uf0_YO/view
?usp=sharing

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Como resultados mensuráveis, obtivemos em torno de 270 interações, por meio de compartilhamentos em Redes Sociais;
Resultado de 27 árvores que serão plantadas em diferentes locais;
Até a presente data, já foram realizados o plantio de 14 mudas de árvores nativas;
Dentre as espécies, destacam-se árvores de ipê roxo e amarelo, pitanga, cereja, jabuticaba, uvaia e araçá.
Além disso, aumentamos a visibilidade do Rotaract Club de Joinville em nossa comunidade e foi possível obter um bom
engajamento dos associados, tanto de maneira online (pelo compartilhamento das mídias), quanto por meio das atividades
necessárias, como diretamente no plantio das espécies.
Grau de
Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Plantio de árvores; Meio Ambiente; Engajamento Online

Lições Aprendidas:
Um dos pontos mais importantes antes da definição do plantio de árvores, é a escolha de parceiros e dos locais de plantio,
que devem levar em consideração o espaço e a geografia do terreno.
As parcerias já estavam encaminhadas no momento da ação, visto que o Rotaract Club de Joinville vêm realizando projetos
de plantio de árvores ao longo do último ano, contando com uma lista já de pessoas interessadas e locais.
Resumo:

A ação visou o plantio de árvores por meio do sistema de A Cada 10 Compartilhamentos Uma Muda Será Plantada. Assim,
foi obtida interação de aproximadamente 270 vezes, totalizando 27 mudas a serem plantadas pelo clube em diferentes
locais da cidade. Esta ação foi oriunda do projeto de Imagem Pública Março Cranberry (ID31356) e até o presente momento
já foram plantadas 14 mudas de árvores nativas, sendo as demais a serem plantadas até o fim do ano rotário.
Emitido em 18/05/2021
Desenvolvido por Geraçãoi9 - A Web do Seu Jeito!
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