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PROJETO
Carinho que acolhe
ROTARACT CLUB SãO BENTO DO SUL - D. 4652
Data Hora Cadastro / Alterado em: 17/05/2021 15:05:44
E-mail do Clube: rotaractsbs@googlegroups.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rctsbs/
Justificativa:
Com o inverno chegando, o primeiro pensamento que temos é de buscar maneiras de nos protegermos do frio, e
com a evolução, a humanidade foi se desenvolvendo e desenvolvendo a capacidade de reflexiva-pensante, a nos
proporcionou obter maneiras diferentes, mais sofisticadas e tecnológicas de nos aquecer e de nos manter saudáveis,
porém, nossos pets não tiveram a mesma evolução, e dependem integralmente de seus donos para se manterem
aquecidos, bem alimentados e saudáveis. Mas ainda temos aqueles pets que vivem em situação de rua, e que em
algum momento da vida, são resgatados e lhes dado uma segunda chance de terem uma vida mais digna, com
ração, uma cama e assistência veterinária. Pensando nisso, este projeto vem dar uma força para estes abrigos, com
caminhas recicláveis e ração para gatos e cachorros que foram resgatados e que estão a espera de um lar.
Objetivo Geral:
Em conjunto com Rotarys da cidade de São Bento do Sul, nosso objetivo é levar um pouco de amor e carinho a cães
e gatos que já sofreram muito com a vida nas ruas, e até talvez com o abandono, mas que hoje esperam anciosos
um lar definitivo em abrigos e entidades que os ajudam. Este carinho e amor, será dado através de caminhas de
tecidos recicláveis e rações, ambos serão arrecadados na região que estamos inseridos.
Objetivo Especifíco:
- Em conjunto com Rotary de São Bento do Sul e o Rotary de Serra Alta da cidade de São Bento do Sul, teremos
como intuito de arrecadar tecidos para que possam servir de capa para o enchimento reciclável das caminhas, este
enchimento será feito de restos de tecidos que seriam descartados ou queimados, ou seja, além de ajudar cão e
gatos, estaremos ajudando o meio ambiente.
- Outro viés deste projeto, é arrecadar doações de ração para cães e gatos, porque além de uma caminha
quentinha, eles merecem estar bem alimentados.
- Temos o objetivo de arrecadar 100kgs de ração e confeccionar 50 caminhas.
- As caminhas confeccionadas e as rações arrecadadas, serão destinadas aos abrigos e entidades que ajudem cães e
gatos da cidade de São Bento do Sul.
Categoria Principal:

- Comunitários

Outras Categorias:
Data Início:

03/04/2021

Data Fim:

Em Andamento

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
02/05/2021
02/05/2021

Doação de 20kg de enchimento para as caminhas
Doação de mão de obra para todas as caminhas que serão confeccionadas
Saldo:

Quem trabalhou no Projeto:

0009 - Rotaractianos
0010 - Rotarianos
0002 - Voluntários Adicionais

0,00
0,00
R$ 0,00

- 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

Público Alvo:

Meios de Divulgação:
Redes sociais, jornais, marketing boca a boca e rádio.
Parcerias:
Rotary de São Bento do Sul; Rotary de Serra Alta; Ateliê da Tia Mari.
Cronograma de Atividades:
03/04/2021
18/04/2021
22/05/2021
23/05/2021
23/05/2021
23/05/2021
24/05/2021
26/05/2021
31/05/2021
30/06/2021

Início da ideia do projeto
Definição dos Rotarys que iniciaremos a parceria
Desenvolvimento das artes do projeto
Levantamento dos locais que serão solicitados a doação das rações
Distribuição para cada companheiro solicitar as doações de rações
Definição dos locais de entrega das doações
Início da divulgação do projeto
Início da captação das doações de tecidos
Início da confecção das caminhas de tecidos recicláveis
Finalização do projeto

Descrição:
Com a arrecadação dos tecidos, serão confeccionadas as caminhas com o enchimento de tecidos recicláveis, a
confecção e a doação dos enchimentos, será feito pelo Ateliê da Tia Mari, a qual estoca os restos de tecidos por um
determinado tempo, até que os mesmos sejam descartados ou queimados, dessa forma, mudaremos esta realidade,
reaproveitando 100% dos restos de tecidos, até o momento, cerca de 20kgs, já terão este destino diferente. As
caminhas serão confeccionadas integralmente de graça, sendo necessário somente a captação do tecido esterno da
caminha para que seja confeccionada.
Além da confecção das caminhas, serão arrecadadas rações para cães e gatos, esta arrecadação será feita através
de doações, as quais receberemos da comunidade que queiram contribuir, pois será disponibilizado em lojas
especializadas de pets (agropecuárias, veterinárias, pets shops) uma caixa arrecadando as rações, a qual estará
bem sinalizada com a logo do projeto e até quando será disponível doar, além da captação através de ofícios
destinados a alguns comércios (agropecuárias, veterinárias, pets shops) que também poderão contribuição com a
ação.
A entrega das rações e das caminhas, serão feitas a entidades que recolhem cachorros e gatos que estão em
situação de rua, dentre elas temos na cidade a APA SBS ? Associação de Protetora de Animais de São Bento do Sul,
Galera do Bem SBS, dentre outras que também serão beneficiadas até o fim desta ação.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Com este projeto, será possível ajudar algumas vidas que também importam e muito, mas que não tem a
possibilidade de pedir ajuda.
- Cerca de 20kgs de restos de tecidos foram reaproveitados;
Grau de Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Amor, carinho, pets, gatos, cachorros, inverno, caminhas, ração

Lições Aprendidas:
Toda vida importa, independentemente se são humanos, gatos ou cachorros, todo ser vivo merece respeito, uma
vida de qualidade e muito amor e carinho. O dar de si antes de pensar em si, deve valer para toda e qualquer vida.
Resumo:
Este projeto, teve o intuito de unir o Rotaracy Club de São Bento do Sul, e o Rotary de São Bento do Sul e o Rotary
de Serra Alta, em uma ação conjunta, que tem como intuito, de fazer caminhas para cães e gatos, os quais terão
enchimentos de restos de tecidos, que seriam queimados. E de arrecadar ração para cães e gatos. Todas as
caminhas confeccionadas e as rações arrecadadas, serão entregues as entidades e ongs da cidade, que visam
cuidar dos animais de situação de rua.
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