Portal de Projetos - OMIR Brasil

PROJETO
Projeto Adote - Lar da Menina
ROTARACT CLUB RIO DO SUL - D. 4652
Data Hora Cadastro / Alterado em: 16/05/2021 20:05:48
Site do Clube: http://www.rotaractclubderiodosul.org.br/
E-mail do Clube: rotaracclubriodosul@gmail.com
Facebook do Clube: www.facebook.com/rotaractriodosul/
Justificativa:
O Lar da Menina, instituição acolhida para o projeto Adote, é uma instituição para acolhimento de crianças e jovens, em
situação de vulnerabilidade social, sendo uma entidade não governamental e sem fins lucrativos, sediada na cidade de Rio
do Sul ? SC, e mantida pelo Clube de Mães (organização de voluntárias que dedicam parte de seu tempo para manter e
cuidar da instituição). O Lar da Menina abriga jovens de 0 a 18 anos.
Diferente de outros orfanatos, as crianças que vivem no lar, não estão lá apenas por abandono, mas principalmente por
sofrerem maus tratos ou porque encontravam-se em situação de extrema miséria e então, retiradas de seus lares. Todas
elas carregam fortes traumas, mesmo tão jovens. Em todas as visitas realizadas, era muito visível o esforço dos
colaboradores da instituição, em tentar tornar o ambiente em realmente o lar das crianças, tentando subtrair a ideia de
orfanato e tentar faze-los se sentirem em suas casas de fato.
Ver todo o esforço da instituição, inspirou todo o clube em tentar contribuir com essa causa, pois não se trata de uma
tarefa fácil. Tornar um ambiente cheio de crianças, vindas de famílias distintas, que carregam inúmeros traumas, e que não
possuem a privacidade de ter hábitos simples como ficarem sozinhas em seus quartos ou abrirem a porta da geladeira, é
um desafio em escala exponencial. Junto a esse desafio, o clube sentiu a obrigação de levar um pouco de carinho e
diversão para as crianças que já convivem com mais perdas do que muitos adultos. A partir desses sentimentos, o projeto
?Adote ? Lar da Menina? passou a ser lapidado.
Objetivo Geral:
Desenvolvimento de uma área recreativa, para lazer e descontração, visando aumentar a sensação de âmbito familiar ao
invés de um orfanato e desenvolver uma série de ações que leve alegria e diversão ás crianças e ao mesmo tempo,
aprimorar o entrosamento entre os membros, executando o máximo de tarefas sem terceirizar serviços e fazer com que as
crianças criem laços com o espaço.
Objetivo Especifíco:
- Ação de natal: Realizar amigo secreto solidário, onde cada companheiro irá sortear uma criança do lar para presentear, e
a entrega dos presentes acontecera pelas mãos do papai Noel, que chegara de trenó;
- Projeto financeiro: 2ª edição da macarronada do Rotaract de Rio do Sul, com a finalidade de arrecadar fundos para
criação de um espaço recreativo de descontração e lazer.
- Ação de carnaval: Realizar visita no feriado de carnaval, levando música, máscaras, maquiagens e brilhos,
proporcionando um dia de diversão.
- Sala recreativa: Reforma de um espaço desocupado e em péssimas condições de conservação, transformando em um
ambiente aconchegante para as crianças, tornando esse ambiente, algo que trará diversão e descontração para as crianças
durante muito tempo.
Categoria
Principal:

- Comunitários

Outras Categorias:
Data Início:

01/04/2021

Data Fim:

24/04/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
14/03/2020 2ª edição da macarronada do Rotaract de Rio do Sul.

3.823,15

16/03/2020 Compra de matéria prima para restauração de toda parte de alvenaria
17/03/2020 Serviço de restauração de toda parte de alvenaria e revestimento
19/12/2020 Compra de material elétrico

-250,26

22/01/2021 Compra de selador de parede

-207,60

01/02/2021 Compra de tintas

-251,07

01/02/2021 Compra de tintas

-33,90

01/02/2021 Compra de tintas

-33,90

02/02/2021 Compra de verniz para Pallets (puffs)

-156,60

04/02/2021 Compra de colchonetes para 6 puff

-156,93

06/02/2021 Compra de tintas

-127,20

06/02/2021 Compra de tintas

-29,90

24/02/2021 Compra de 12 almofadas para puff

-177,93

20/04/2021 Placa de identificação

-120,00

20/04/2021 Gis para escrever nas paredes

-6,00

01/05/2021 Thinner

-32,40

16/05/2021 Compra de cuca e refrigerante para a inauguração

-50,00
Saldo:

Quem trabalhou no 0001 - Contratados
Projeto:
0014 - Rotaractianos
Público Alvo:

-712,20
-1.500,00

- até 12 anos
- de 13 a 18 anos

Meios de Divulgação:

R$ -22,74

Instagram, entrevista na RBA TV (TV do Alto Vale do Itajaí) e grupos de WhatsApp.
Parcerias:
- Serralheria Prust: doação e instalação de duas portas de correr e uma janela. Ambos em vidro temperado, para o
ambiente recreativo.
- Rotary clube de Rio do Sul: doação de 0,5 m³ areia, 02 Sacos de cimento (50 kg), 01 pacote de prego (17 x 27) e 1L
alvenarite. Todos os materiais foram aplicados ao serviço de alvenaria para revitalização das paredes e piso do espaço.
- Moveis são João: 04 nichos de paredes para livros e 06 prateleiras
- Membros do Rotaract Clube de Rio do Sul: Doação de 04 Réguas de madeira, livros e brinquedos.
- Fundação cultural de Rio do Sul: Doação de 40 livros.
Cronograma de Atividades:
01/09/2019

Etapa 01 - Estruturação do projeto

01/10/2019

Etapa 02 - Projeto 3D de revitalização

01/11/2019

Etapa 03 - Simulação financeira

22/12/2019

Etapa 04 - Ação de natal

22/02/2020

Etapa 05 - Ação de carnaval

13/03/2020

Etapa 06 - Busca por doações

14/03/2020

Etapa 07 - Projeto financeiro

16/03/2020

Etapa 08 - Compra de matéria prima para restauração de toda parte de alvenaria

20/03/2020

Etapa 09 - Restauração de toda parte de alvenaria

11/05/2020

Etapa 10 - Instalação de portas e janelas

20/09/2020

Etapa 11 - Elaboração da arte para pintura das paredes

12/12/2020

Etapa 14 - Dia 01 pintura do espaço

22/01/2021

Etapa 13 - Compra 01 de material para pintura das paredes

23/01/2021

Etapa 14 - Dia 02 pintura do espaço

30/01/2021

Etapa 14 - Dia 03 pintura do espaço

01/02/2021

Etapa 13 - Compra 02 de material para pintura das paredes

06/02/2021

Etapa 13 - Compra 03 de material para pintura das paredes

06/02/2021

Etapa 14 - Dia 04 pintura do espaço

13/02/2021

Etapa 14 - Dia 05 pintura do espaço

13/02/2021

Etapa 15 - Instalação de nichos para livros

20/02/2021

Etapa 14 - Dia 06 pintura do espaço

24/02/2021

Etapa 16 - Fabricação de puffs de pallets

26/02/2021

Etapa 14 - Dia 07 pintura do espaço

23/03/2021

Etapa 12 - Criação de subcomissões para frentes de trabalho

24/04/2021

Etapa 17 - Arrecadação de livros e brinquedos

24/04/2021

Etapa 18 - Instalação da placa de Identificação

01/05/2021

Etapa 19 - Limpeza final

16/05/2021

Etapa 20 - Inauguração

Descrição:

Etapa 01 - Estruturação do projeto
O projeto surgiu com a ideia de melhorar o entrosamento entre os membros, sendo executado dispondo da menor
quantidade possível de serviços terceirizados e planejado de forma a criar laços entre as crianças e o espaço. Ele foi
dividido em 20 etapas, entre execução de obras e ações, sempre administrando o caixa, evitando de coincidir
investimentos com outros projetos simultâneos. O clube conta com membros de diversas áreas, como civil, elétrica e
designers. Com o conhecimento técnico desses membros, as execuções das obras foram organizadas em uma sequência
lógica, pois uma é dependente da outra. Entre as obras, foram intercaladas as ações também, pois não se trata de um
projeto de reforma e sim, um projeto de adoção da instituição, onde o clube interage com a instituição e conhece a sua
realidade.
Etapa 02 - Projeto 3D de revitalização
No mês de outubro de 2019, o projeto de revitalização do espaço, (realizado pelos membros do clube) foi pensado com o
intuito de manter o sentimento de um lar para as crianças. Como foram elas próprias que adotaram o local como um
espaço para brincar (mesmo que em péssimas condições), decidimos manter um layout e decoração que possa tornar
ambiente belo e dinâmico, mas sem perder algumas características. Foi feito o estudo técnico sobre o espaço, verificando
todas as possibilidades de alteração e após isso, com o conceito em mãos, pode-se elaborar o atual projeto 3D.
As formas, objetos e decoração foram pensados de modo a manter o lugar mais simples, mas sem deixar de ser divertido,
podendo agradar a todas as idades. Com base nesse projeto, foi estruturada uma lista de material, com todos os materiais
necessários para sua execução.
Etapa 03 - Simulação financeira
Para arrecadar fundos a esse projeto, decidiu-se realizar a segunda edição da macarronada do Rotaract clube de rio do Sul.
Com base em orçamentos prévios, foi feita uma simulação (ANEXO 02), considerando lotação máxima do local onde a
macarronada seria realizada, custos de locação, buffet e bebidas (baseados na primeira edição da macarronada), para
determinar quantos cartões deveriam ser vendidos e atender os custos do projeto. No estudo, foram consideradas duas
opções de local, sendo o local selecionado, a casa da amizade de Rio do Sul. Com tudo, foi calculado uma quantidade de
venda mínima de 276 cartões. O clube conseguiu bater a meta e vender um total de 290 cartões.
Etapa 04 - Ação de natal
A ação de natal no Lar da Menina e foi algo bem dinâmico. A ação funcionou como um amigo secreto, onde cada membro
do clube tirou o nome de uma criança da instituição e assim, comprou um presente. Para o dia da ação, o clube
providenciou um trenó e um papai Noel que distribuiu balas pela cidade até chegar no ar da Meninas e chegando lá, o
papai Noel fez a entrega dos presentes e balas.
Etapa 05 - Ação de carnaval
O clube fez uma ação de carnaval, fazendo muitas brincadeiras durante o dia, usando máscaras e fazendo pinturas nos
rostos das crianças.
Etapa 06 - Busca por doações
Com a lista de materiais em mãos, foi estipulado um prazo de duas semanas, para todos os membros buscarem doações e
minimizar os custos do projeto. Fora contatado clubes de Rotary, parentes, conhecidos e buscado entre os próprios
membros também.
Etapa 07 - Projeto financeiro
Para financiamento do projeto, realizamos a segunda edição da macarronada do Rotaract clube de Rio do Sul, acontecendo
no dia 14/03/2020. O cardápio foi servido em horário de almoço, em forma de buffet livre, composto por galeto de frango,
macarrão talharim caseiro, molho 4 queijos, bolonhesa, carbonara, salada de tomate, pepino, repolho, mix de folhas verdes
com frutas da estação, salada vinagrete e no bar, água, cerveja e refrigerante. Toda a venda de cartões, bebidas e trufas,
rendeu um lucro limpo de R$ 3823,15.
Etapa 08 - Compra de matéria prima para restauração de toda parte de alvenaria e revestimento
Para cumprir a oitava etapa do projeto, foram comprados todos os materiais ainda não arrecadados para a revitalização da
parte de alvenaria, onde reformou-se paredes, soleiras e pisos.
Etapa 09 - Restauração de toda parte de alvenaria e revestimento
Os pedreiros contratados realizaram as atividades de reforma. Nessa etapa, foi removido um forno de tijolos totalmente
deteriorado do local, concertando diversas imperfeiçoes e buracos nas paredes, requadrado as aberturas de portas e
janelas que se encontravam totalmente fora de esquadro e colocado piso e rodapés em todo o espaço.
Etapa 10 - Instalação de portas e janelas
Todas as portas e janelas foram instaladas pela equipe de vidraceiros, sendo que o material e mão de obra foi doado. A
porta de entrada é uma porta de vidro de correr para 2 lados, medindo 1,9 x 1,45 m. Nos fundos do espaço há outra porta
de correr, medindo 1,9 x 1,35 m e uma janela dividida em 4 folhas, medindo 2 x 1,1 m.
Etapa 11 - Elaboração da arte para pintura das paredes
Para causar um melhor entrosamento do ambiente com as crianças, fazendo com que elas sintam mais carinhos pelo
espaço, foi solicitado aos assistentes pedagógicos da instituição, que eles enviassem ao clube, desenhos feitos pelas
próprias crianças, para que então, esses desenhos fossem reproduzidos nas paredes da sala. O teto consiste em um céu
azul e uma parte das paredes também, a parte inferior das paredes é um grande gramado verde e nesse cenário, todos os
desenhos das crianças devem ser reproduzidos. Uma das paredes deve ser toda preta, com o objetivo de ser usada para
fazer desenhos com giz ou escrever mensagens e na porta de entrada, deverá haver um portal de pedras.
Etapa 12 - Criação de subcomissões para frentes de trabalho
Afim de dividir bem as atividades e permitindo todos os membros atuarem efetivamente no projeto, a execução foi dividida
em etapas, e comissões foram montadas para executar cada etapa, sendo que cada membro pôde escolher em que etapa
gostaria de trabalhar, atentando-se sempre em um número reduzido de participantes devido a pandemia da covid-19. No
período dos dias 18/01/2021 a 23/01/2021, foram montadas as subcomissões para pintura de paredes, confecção de puffs,
arrecadação de brinquedos e arrecadação de livros.
Etapa 13 - Compra de material para pintura das paredes
As compras das tintas foram feitas em 3 etapas, sempre pouco antes da execução, para evitar desperdícios, pois assim, foi
sendo comprado somente o que realmente seria usado.
Etapa 14 - Pintura do espaço
Toda a parte de pintura foi realizada pelos próprios membros do clube, sendo uma etapa do projeto bastante divertida,
melhorando o entrosamento dos membros. O processo aconteceu da seguinte forma:
- 12/12/2020: Pequenos reparos com massa corrida nas paredes e tetos;
- 23/01/2021: Aplicação de selante nas paredes;
- 30/01/2021: Pintura dos cenários (gramado verde, céu azul e pintura da parede preta);
- 06/02/2021: Pintura dos cenários (gramado verde e céu azul);
- 13/02/2021: Pintura dos cenários (gramado verde e céu azul);
- 20/02/2021: Pintura dos cenários (pintura das artes das crianças);
- 26/02/2021: Pintura do portal de pedra na entrada
Etapa 15 - Instalação de nichos para livros
Enquanto uma parte da equipe trabalhava na parte da pintura, outra parte instalou todos os nichos e prateleiras para
armazenar os livros e brinquedos.
Etapa 16 - Fabricação de puffs de pallets
- 01/02/2021 a 05/05/2021: envernizamento dos pallets (pallets ganhados em doação)
- 04/02/2021: Compra dos acolchoados para os pallets
- 24/02/2021: Compra de almofadas para as pallets
Etapa 17 - Arrecadação de livros e brinquedos
Todo o clube foi mobilizado para arrecadar livros para o projeto. Ao final, as principais fontes de doações foram da
Fundação cultural de Rio do Sul e dos membros do clube.
Etapa 18 - Placa de Identificação
A arte da placa foi desenvolvida pela comissão de IP, contendo nome dos presidentes, diretores de projetos e logo do
clube. Com a arte, a placa foi confeccionada em acrílico e instalada no ambiente.
Etapa 19 - Limpeza final
Após finalizar toda a parte de restauração, foi realizada uma boa limpeza e organizado todos os brinquedos e livros nos
lugares.
Etapa 20 - Inauguração
No dia da inauguração, se fizeram presentes 2 membros do clube (já imunizados contra COVID-19) e mais 12 pessoas da
instituição (crianças e funcionários). Para esse dia, foi deixada uma parede preparada com fundo branco, para nela, as
crianças pintarem com tinta as palmas de suas mãos. O clube forneceu cuca e refrigerante no dia também. A inauguração
é sempre a parte mais gratificante, ver toda a alegria das crianças e a gratidão dos representantes da instituição faz tudo
valer a pena.
Anexo 01 - Lista de materiais:
https://drive.google.com/file/d/1-fOaT8oYAwc0Kwdwp0qu3OVARAD0r6UN/view?usp=sharing
Anexo 02 - Simulação financeira:
https://drive.google.com/file/d/1sbr90dWBT5SkNnhD09YpgQ1v_yVu99UD/view?usp=sharing
Anexo 03 - Fechamento caixa da macarronada:
https://drive.google.com/file/d/1xy228eXkRRkXl9C7gQZ0gqyX5It6Jblw/view?usp=sharing
Anexo 04 - Cronograma de execução
https://drive.google.com/file/d/1V5JxANjY90Q6TxsHD5QkeCC-Ek2pEdfe/view?usp=sharing
Entrevista: https://www.facebook.com/rbatv/videos/3179250295465138/
Publicação Instagram: https://www.instagram.com/p/CLz1TnzjuUK/?igshid=exzzrq3hlpu3
Publicação Instagram: https://www.instagram.com/reel/CLP0Op_jffz/?igshid=nt7n2l0lr7zr
Publicação Instagram: https://www.instagram.com/p/B8rFOCKg8HK/?igshid=1fq5z08xj20uh

Vídeo do Projeto:

https://drive.google.com/drive/folders/1K2WZhXHE6PHoxM2uI0_Ip7oJb_vL1
QNF?usp=sharing

Fotos do Projeto:

https://drive.google.com/drive/folders/1a8Jb32peKA9I8tyCpxvXf2Ueo9ap5P
4C?usp=sharing

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Qualitativos:
A ideia desse projeto surgiu com a intenção de melhorar o entrosamento entre os membros do clube, e com o fato do
projeto coincidir com a pandemia mundial da Covid-19, onde implicou-se afastamentos sociais e reuniões online, exigiu-se
ainda mais entrosamento, e o projeto atendeu todas as expectativas, pois além dos desafios do projeto, vencemos os
desafios das limitações impostas pela pandemia. Colocamos a mão na massa, terceirizamos o mínimo de atividades
possível, realizamos ações e projetos financeiros. O foco no objetivo nos manteve unido durante toda a gestão.
Foi exigido conhecimento de diversas áreas, desde projetos, planejamento, pintura, alvenaria e elétrica. Como
terceirizamos o mínimo de atividades possível, e nós mesmos executamos praticamente todas as atividades, cada membro
conseguiu compartilhar seus conhecimentos com os demais. Além de partilhar conhecimento, o projeto serviu de escola
também, pois muitos associados são recém-formados e tiverem a oportunidade de exercer um pouco da sua profissão na
prática. Além de toda a questão profissional, o contato com a realidade das crianças, conhecer as suas respectivas
histórias, nos deu muita bagagem de vida, para valorizar ainda mais o que temos e continuar querendo ajudar a
comunidade.
Quantitativos:
O projeto alcançou números bastante satisfatórios, desde números relacionados a parte financeira até a performance do
clube.
- Eficiência projeto financeiro:
Meta: R$ 3000,00 ? arrecadado: R$ 3823,15 ? eficiência: 127%
- Taxa de participação:
Média de membros ativos: 20 ? Qtd. De membros envolvidos: 14 ? participação: 70%
- Eficiência arrecadação de materiais:
Qtd. De itens na lista de materiais: 36 ? Qtd de itens arrecadados: 25 ? Eficiência: 69%
- Eficiência na arrecadação de fundos:
Valor investido: R$ 4134,00 ? Valor usado do caixa do clube: R$ 310,85 ? Eficiência: 92%
Link com relatório de eficiência:
https://drive.google.com/file/d/1o6nWT54L9mFD7Aay2dpJKfXfTDxMxrQJ/view?usp=sharing
Grau de
Dificuldade:

- Alta

Palavras-Chave:

- Transformação, crianças, Orfanato, reforma.

Lições Aprendidas:
Planejamento é uma palavra que define praticamente todo esse projeto, todas as etapas foram planejadas e vinculadas a
datas e a um responsável, isso fez toda a diferença.
O controle do caixa é outro ponto crucial, pois outros projetos acontecem paralelamente e com isso, os investimentos
devem ser planejados também, intercalado entre projetos para não abalar o caixa do clube.
Outra estratégia para não afetar o caixa, é manter uma boa relação com a instituição e mantê-la bem envolvida com o
projeto também, pois a instituição sempre tem contatos com outros parceiros e vem a ser muito útil.
Executar as tarefas ao invés de contratar terceiros talvez seja a dica mais importante. Isso reduz drasticamente o
investimento e causa um entrosamento muito grande entre os membros, fortalecendo o clube e tornando o projeto muito
mais divertido.
Resumo:
O projeto Adote, edição Lar da Menina, adotou a instituição ao longo de aproximadamente 1,5 anos, onde realizamos ações
de natal, carnaval e ao decorrer desse período, um espaço praticamente abandonado e em péssimo estado de conservação
foi totalmente reformado, para se tornar um espaço agradável onde as crianças pudessem brincar, ler ou descansar, e para
que houvesse uma melhor interação das crianças com o ambiente, a arte das paredes foi desenvolvida com base em
desenhos criados pelas próprias crianças.

Emitido em 18/05/2021
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