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PROJETO
Touca, um toque de carinho
ROTARACT CLUB TAQUARITINGA - D. 4540
Data Hora Cadastro / Alterado em: 12/08/2021 21:08:15
E-mail do Clube: rotaractaquaritinga@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rotaractaquaritinga
Justificativa:
Presentear todos os moradores do asilo com toucas de lã em comemoração ao dia dos pais
Objetivo Geral:
Entregar toucas de lã para que os idosos do asilo possam se proteger do frio.
Objetivo Especifíco:
Entregar 53 toucas de lã para os moradores dos asilos São Vicente de Paulo e Vila Vicentina Nossa Senhora Aparecida
localizados na cidade de Taquaritinga.
Categoria
Principal:

- Comunitários

Outras Categorias:
Data Início:

23/07/2021

Data Fim:

08/08/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
29/07/2021
29/07/2021
30/07/2021
30/07/2021

Despesa com 53 toucas de lã
Patrocínio do grupo de voluntárias
Despesa com a compra de embrulho, laços e emissão de certificados
Patrocínio caixa de projetos do clube
Saldo:

0017 - Outros: Grupo de voluntárias
Quem trabalhou no
0009 - Rotaractianos
Projeto:
0004 - Rotarianos
Público Alvo:

- de 51 a 65 anos
- mais de 66 anos

Meios de Divulgação:
-Instagram;
-Facebook;
-WhatsApp.
Parcerias:
-Rotary Club de Taquaritinga;
-Casa da Amizade de Taquaritinga.
Cronograma de Atividades:

-768,50
768,50
-56,45
56,45
R$ 0,00

23/07/2021
24/07/2021
26/07/2021
30/07/2021
31/07/2021
05/08/2021
06/08/2021
07/08/2021
08/08/2021

Contato com as quinze colaboradoras;
Foi apresentada em reunião a ideia de doarmos toucas de lã aos idosos dos dois asilos da cidade;
Início da confecção das toucas;
Compra de embrulho;
Foi decidido que o projeto se chamaria Touca, um toque de carinho e informado os endereços dos locais
de entrega. Definido a imagem do projeto dentre as duas opções apresentadas;
Término da confecção das toucas e entrega de certificados de agradecimentos;
Embrulho das toucas para entrega;
Entrega das toucas;
Publicação das fotos nas redes sociais do clube.

Descrição:
Dia 24 de julho, durante mais uma reunião ordinária, o presidente apresentou ao clube a ideia de um projeto que
consistiria na entrega de 53 toucas de lã aos idosos, sendo 20 mulheres e 33 homens, dos dois asilos de nossa cidade,
sendo eles: Asilo São Vicente de Paulo e Asilo Vila Vicentina Nossa Senhora Aparecida, como forma de ajudá-los nesse
momento de frio mais intenso e também como uma forma de comemorar o dia dos pais. Com a aprovação de todo o clube
o projeto começou a ser desenvolvido e as toucas começaram a ser confeccionadas pelas quinze colaboradoras dia 26.
Durante a semana o clube comprou embrulhos de presente para fazer a entrega das toucas de lã. Na reunião do dia 31 foi
definido que o projeto se chamaria Touca, um toque de carinho e repassadas as últimas informações do projeto, como o
endereço dos asilos e a arte para divulgação em nossas redes sociais.
Na semana que antecedeu o projeto, o clube entregou certificados de agradecimentos para: Bernadete Ruiz, Ivone Maria
Gonçalves Guissoni, Antonieta Aparecida Donato Pagliuso, Leonilda Delboni Orrico, Carmen Lúcio, Silvia Priano, Claudete
Galli, Cleuza Terezinha Rossi, Rosemeire Canhadas Junqueira, Beatriz Junqueira, Luzia Ap. Bataglioti Pereira dos Santos,
Thais Fernanda Priano, Zanza Galli, Antonia Ap. Dante Guedes e Maria Luiza M. Bordinasso, que confeccionaram as toucas.
O embrulho das toucas foi feito no dia 07, e no dia seguinte o clube fez a entrega nos dois asilos.
No dia da entrega estiveram presentes 17 pessoas entre rotaractianos, rotarianos e damas da Casa da Amizade.
Inicialmente nos dirigimos ao Asilo São Vicente de Paulo localizado no centro da cidade, e na sequência ao Asilo Vila
Vicentina Nossa Senhora Aparecida situado no Jardim São Sebastião. Por conta da pandemia, o clube não teve contato com
os idosos, apenas deixou as toucas com os responsáveis, para preservar a saúde dos moradores.
Finalizando o projeto, foram feitas postagens nas redes sociais do clube. Além disso, o clube recebeu um feedback positivo
dos responsáveis dos asilos, que se mostraram agradecidos e entusiasmados, inclusive fazendo postagens de
agradecimento em suas redes sociais.
URL Site:

https://www.facebook.com/rotaractaquaritinga/

Fotos do Projeto:

https://www.instagram.com/p/CSUoA8iLxhY/

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Quantitativos: 53 idosos foram beneficiados com a entrega das toucas. Além disso, a publicação teve um bom
engajamento, com mais de 35 curtidas.
Qualitativos: O clube pode presentear idosos no Dia Dos Pais, além de possibilitar que as pessoas possam se proteger do
frio.
Grau de
Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Toucas, idosos, asilo.

Lições Aprendidas:
Elogios das colaboradoras que confeccionaram as toucas, dos responsáveis pelos asilos e família Rotária;
Presentear os idosos em data comemorativa com um acessório muito utilizado no dia-a-dia deles.
Resumo:
Os associados do Rotaract Club de Taquaritinga perceberam que seria benéfico fazer a doação de toucas de lã para idosos
dos dois asilos da cidade. Contamos com o apoio de 15 voluntárias que se disponibilizaram para a confecção das toucas, e
no dia 07/08/2021 foram entregues 53 toucas de lã para os moradores dos asilos São Vicente de Paulo e Vila Vicentina
Nossa Senhora Aparecida, contando com a presença de Rotaractianos, Rotarianos e Damas de Casa da Amizade. Sendo
assim, pudemos ajudar os idosos a se aquecer do frio e presenteá-los no Dia dos Pais.
Emitido em 17/05/2022
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