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PROJETO
Parceria com a entidade Mães e Filhos
ROTARACT CLUB ITAUNA CIDADE UNIVERSITARIA - D. 4560
Data Hora Cadastro / Alterado em: 12/08/2021 15:08:46
Site do Clube: www.rotaractitauna.com.br
E-mail do Clube: rotaractitauna20212022@gmail.com
Facebook do Clube: www.facebook.com/rotaractdeitauna
Justificativa:
Rotaract Itaúna Cidade Universitária arrecadou ingredientes para montagem de caldo de mandioca (carnes) e kits de
higiene pessoal ( sabonete, papel higiênico, pasta dental, escova de dente e absorvente) que serão distribuídos pelos
companheiros a moradores em situação de rua no dia 29/07/2021. Os companheiros irão percorrer um trajeto pela cidade
estipulado pela entidade e promoverão a entrega da refeição e dos kits no horário entre 18h e 21h.
Objetivo Geral:
Levar alimentação e kit higiênico para pessoas em situação de rua no período da época de frio.
Objetivo Especifíco:
Levar alimentação e kit higiênico para pessoas em situação de rua no período da época de frio.
Categoria
Principal:

- Comunitários

Outras Categorias:

- Não se Aplica

Data Início:

29/07/2021

Data Fim:

29/07/2021

Data Finalização:

12/08/2021

Relatório Financeiro:
29/07/2021

Foi realizada a compra de kits de higiene e carnes para produção dos caldos de mandioca.
Saldo:

273,00
R$ 273,00

Quem trabalhou no 0003 - Outros: Marcílio entidade Mães e Filhos; Luiza e Júlia Muzzi.
Projeto:
0004 - Rotaractianos

Público Alvo:

- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos
- de 51 a 65 anos
- mais de 66 anos

Meios de Divulgação:
Rede Social do Instagram da entidade Mães e Filhos.
Parcerias:
Convite para a realização da entidade Mães e Filhos
Cronograma de Atividades:
29/07/2021

Entrega de kits de higiene e caldo de mandioca para pessoas em situação de rua.

Descrição:
Foi realizado a compra de kits de higiene, e carne para a produção do caldo de mandioca, para ser entregue junto com o
Marcílio, da entidade Mães e Filhos, para entregar os kits e os caldos de mandioca para pessoas em situação de rua.

URL Site:

https://instagram.com/rotaractitauna?utm_medium=copy_link

Vídeo do Projeto:

https://www.instagram.com/tv/CR9U9RxnMGn/?utm_medium=copy_link

Fotos do Projeto:

https://www.instagram.com/p/CR7hUFugNZF/?utm_medium=share_sheet

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
O projeto foi realizado junto com o Marcílio da entidade Mães e Filhos, na distribuição de caldos de mandioca e kits de
higiene para pessoas em situação de rua. Tinha uma visão diferente de pessoas que estão em situação de rua, e ajudando
no projeto podemos perceber que são pessoas comuns como nós e que eles ficaram felizes em receber um caldo de
mandioca e os kits de higiene.
Grau de
Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- campanha contra o frio, higiene e caldo de mandioca

Lições Aprendidas:
Ao realizar o projeto podemos perceber que as pessoas que se encontram em situação de rua, são pessoas normais como
nós, passamos a ver elas com outros olhos, podemos dizer que nós tinha uma visão diferente, que por estarem em
situação de rua que eram pessoas perigosas, mas o projeto mostrou uma visão totalmente diferente.
Resumo:
caldo de mandioca, kits de higiene e alimentação, tempo de frio.
Emitido em 17/05/2022
Desenvolvido por Geraçãoi9 - A Web do Seu Jeito!
www.geracaoi9.com.br

