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PROJETO
Cabide Solidário - Pegue o que precisar, deixe o que puder.
ROTARACT CLUB BAURU-NORTE - D. 4510
Data Hora Cadastro / Alterado em: 29/08/2021 10:08:46
Site do Clube: https://www.rotaractbaurunorte.org.br/home-clube
E-mail do Clube: rac.baurunorte@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/racbaurunorte
Justificativa:
Devido a frente fria que avançou pela cidade e registrou baixas temperaturas, o clube voltou o olhar para os moradores de
rua que sofrem com o frio, desamparados de um lar para aquecer.
Objetivo Geral:
Aquecer os moradores de rua nos dias mais frios de inverno na cidade.
Objetivo Especifíco:
- Construir um suporte a ser instalado em alguns pontos da cidade
- Arrecadar agasalhos para abastecer esse suporte
- Reabastecer periódicamente com novos agasalhos
Categoria
Principal:

- Comunitários

Outras Categorias:

- Não se Aplica

Data Início:

01/08/2021

Data Fim:

Em Andamento

Data Finalização:

29/08/2021

Relatório Financeiro:
30/07/2021
31/07/2021
01/08/2021
01/08/2021

Doação de paletes para a construção dos suportes
Doação de pregos e arames para construção dos suportes
Spray colorido para decoração
Canetão para decoração e identificação
Saldo:

Quem trabalhou no
0011 - Rotaractianos
Projeto:
Público Alvo:

- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos

Meios de Divulgação:
Divulgamos através do nosso instagram, tanto nos stories quanto no feed
Cronograma de Atividades:
01/08/2021 Construção, decoração e instalação dos cabides solidários

Descrição:

0,00
0,00
0,00
38,00
R$ 38,00

Nossa presidente conseguiu a doação de paletes e levou para o clube no dia da reunião na data de 01/08, a qual já estava
programada para a realização do projeto. Iniciamos lixando as madeiras, limpando e colorindo com as tintas spray.
Utilizamos pregos, arames e cordas para fazer os ganchos a serem utilizados.
Identificamos os cabides solidários com canetão branco e assinamos com o nome do clube e seguimos para a instalação.
Escolhemos 3 pontos na cidade e fizemos a instalação já deixando peças de roupas doadas para a campanha. Além de
roupas, também foram disponibilizadas máscaras em virtude à pandemia.
URL Site:

https://www.instagram.com/racbaurunorte/

Fotos do Projeto:

https://drive.google.com/drive/folders/1I27LW94uwhw0LlbBNQpPElYHWTuYiY
mM?usp=sharing

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
No primeiro dia já observamos moradores de rua se aproximando do cabide para retirar a sua peça, da sua escolha. Os
cabides já foram reabastecidos e ao chegarmos, em 4 deles todas as roupas haviam sido retiradas e no último restava
ainda uma peça ou outra. Ficamos felizes de contar com o apoio da comunidade e da prefeitura para que não removesse
os suportes do projeto. A comunidade abraçou a ideia do projeto.
Grau de
Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Cabide Solidário; Agasalho; Inverno

Lições Aprendidas:
Aprendemos que apesar da pandemia é possível realizar projetos para a comunidade e mais do que nunca devemos fazer a
nossa parte (claro que seguindo os protocolos). A pandemia afetou à todos de forma bem dura e com isso muitas ações
acabaram fazendo uma pausa, o que nos fez pensar ainda mais nessas pessoas desamparadas no inverno da cidade.
Resumo:
O projeto trata-se da construção de cabides solidários para os moradores de rua em virtude do inverno de baixas
temperaturas na cidade de Bauru.
Emitido em 17/05/2022
Desenvolvido por Geraçãoi9 - A Web do Seu Jeito!
www.geracaoi9.com.br

