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PROJETO
Sopão Solidário
ROTARACT CLUB BAGé RAINHA DA FRONTEIRA - D. 4780
Data Hora Cadastro / Alterado em: 05/08/2021 00:08:03
Site do Clube: http://www.instagram.com/rotaractrainha
E-mail do Clube: rotaractrainha@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rotaractrainha/
Justificativa:
O inverno na cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, é muito rigoroso e há moradores de rua e pessoas de bairros mais
carentes que necessitam de apoio nessa época, pois muitas vezes falta alimento, ainda mais em época de pandemia e
crise.
Objetivo Geral:
Levar uma refeição quente (sopão) para pessoas que encontram-se em situação de vulnerabilidade na cidade, tendo em
vista as baixas temperaturas no inverno rigoroso do Sul.
Objetivo Especifíco:
Entregar marmitas com sopão para pessoas em situação de vulnerabilidade, tanto os moradores de rua como pessoas de
bairros mais carentes da cidade.
Categoria
Principal:

- Ação

Outras Categorias:
Data Início:

17/07/2021

Data Fim:

31/07/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
17/07/2021
17/07/2021
17/07/2021
17/07/2021
28/07/2021
28/07/2021
28/07/2021
28/07/2021

compra de ingredientes e embalagens
compra de ingredientes e embalagens com dinheiro do caixa do clube
doações de ingredientes
doações de ingredientes
doações de ingredientes para sopa
doações de ingredientes para sopa
compra de mais alguns ingredientes e embalagens para sopa
compra de mais alguns ingredientes e embalagens para sopa
Saldo:

Quem trabalhou no 0015 - Rotaractianos
Projeto:
0005 - 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:

205,32
-205,32
22,00
-22,00
150,00
-150,00
105,00
-105,00
R$ 0,00

redes sociais do clube por meio de postagens; rádio e outros meios de comunicação
Parcerias:
Um Rotary Club da cidade conseguiu doações de ingredientes para o sopão com o Supermercado Peruzzo, o valor
aproximado foi de R$ 150,00.
Cronograma de Atividades:
17/07/2021
18/07/2021
19/07/2021
28/07/2021
29/07/2021
31/07/2021

compra e preparo dos ingredientes
cozimento, embalagem e entrega das porções de sopão (70 unidades)
entrega das 30/100 unidades restantes no Albergue Municipal
compra e preparo dos ingredientes
preparo de mais ingredientes
cozimento, embalagem e entrega das porções de sopão (100 unidades)

Descrição:
No dia 17 de julho de 2021 os associados do clube e voluntários reuniram-se na casa de um companheiro para realizar o
preparo (cortes, descasques, pré cozimento) dos ingredientes do sopão.
No dia seguinte (18/07/2021), os associados reuniram-se novamente na casa de um companheiro para cozinhar o sopão e
colocar nas embalagens para entrega. A atividade teve início às 17 horas e as entregas começaram às 20h. Os associados
foram em 3 carros para realizar as entregas de sopão para os moradores de rua, bairros mais carentes como Balança,
Tiaraju, Prado Velho, e algumas unidades na Casa da Menina (entidade).
No dia seguinte (19/07/2021), foram entregues cerca de 30 unidades de sopão que tinham sobrado da noite anterior.
Durante a semana, entre os dias 27 e 30 de julho, os associados mobilizaram-se para arrecadar ingredientes, tanto de
doações como comprados, para realizar uma nova entrega de porções de sopão, tendo em vista que a previsão da
temperatura era sensação térmica de -10ºC (dez graus negativos) naquela semana.
Ainda, na semana reuniram-se para realizar o preparo dos ingredientes e no dia 31 de julho cozinharam o sopão e saíram
para entregar às 20h.
No total foram preparadas e entregues cerca de 200 porções de sopão no período
Fotos do Projeto:

https://www.instagram.com/p/CRjfp-zrh1s/?utm_medium=copy_link ;
https://www.instagram.com/p/CSCooBMLS58/?utm_medium=copy_link

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
A ação visava a entrega de porções de sopão para pessoas necessitadas. O objetivo foi atingido com sucesso, pois, foram
entregues no total 200 porções de sopa nos dias mencionados. Houveram alguns obstáculos durante a ação, como por
exemplo: um pouco de falta de organização na distribuição dos veículos para entrega na primeira data (não foi definida
ordem dos locais e gerou um pequeno desencontro), o frio rigoroso; alguns moradores de rua já haviam sido ajudados por
outros grupos minutos antes. Pontos positivos foi a organização em relação ao preparo e embalagem do sopão, as
parcerias realizadas, participação de muitos associados e voluntários na ação.
Grau de
Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Sopão - Inverno - Pessoas carentes

Lições Aprendidas:
Existem muitas pessoas em situação de extrema vulnerabilidade e que precisam da nossa ajuda, tanto com doações de
alimentos como agasalho. Quanto ao sopão, a dica é realizar o preparo dividido no mínimo em dois dias, sendo um deles
para preparar os ingredientes e outro para cozinhar, embalar e efetuar a entrega. É importante iniciar os preparativos o
mais cedo possível para que não fique muito tarde para realizar a entrega, pois quanto mais tarde fica, menos moradores
de bairros carentes saem de suas casas, fato esse que pode vir a dificultar a entrega.
Resumo:
A ação consiste em realizar a entrega de porções de sopão para pessoas necessitadas na cidade.
Emitido em 17/05/2022
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