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PROJETO
Amigos da rua - marmitas solidárias
ROTARACT CLUB BAURU-NORTE - D. 4510
Data Hora Cadastro / Alterado em: 29/08/2021 11:08:10
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:
Todos sentem fome, principalmente aqueles que não tem a facilidade de ir até a geladeira ou simplesmente pedir uma
alimentação em app de delivery.
Objetivo Geral:
Alimentar moradores de rua
Objetivo Especifíco:
Arrecadar doações de alimentos
Cozinhar em grande porções
Entregar aos moradores de rua pela cidade
Categoria
Principal:

- Comunitários

Outras Categorias:
Data Início:

07/08/2021

Data Fim:

Em Andamento

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
07/08/2021 Doação de legumes e macarrão
0,00
07/08/2021 Compra de marmitas, colheres e fita para vedar as marmitas
-57,50
21/08/2021 Compra de marmitas, colheres e fita para vedar as marmitas
-48,00
Saldo: R$ -105,50

0001 - Interactianos
Quem trabalhou no 0008 - Rotaractianos
Projeto:
0001 - Rotarianos
0002 - Voluntários Adicionais
Público Alvo:

- de 13 a 18 anos
- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos

Meios de Divulgação:
Nossa página de instagram e no site do clube
Parcerias:
Os supermercados Panelão e Confiança, aqui na cidade, concordaram em fazer a doação de ingredientes para o clube
realizar o projeto. Cada mercado fará a doação 1 vez por mês, sendo assim, nos organizamos para que esse projeto
aconteça a cada 15 dias.
Também tivemos uma doação monetária do nosso clube padrinho, RC Bauru Norte, no valor de R$200,00 para comprar
proteínas ou o que faltar para as receitas.
Cronograma de Atividades:

07/08/2021
22/08/2021

Primeira ação - 57 marmitas de sopa foram entregues junto com mini pão francês
Segunda ação - 54 marmitas bem recheadas de sopa foram entregues

Descrição:
Na data marcada, nos reunimos na cozinha da nossa associada que gentilmente cedeu o espaço e preparamos a receita. É
tudo cortado e cozido na hora e logo em seguida já vamos para a rua realizar a entrega, com tudo quentinho e fresco.
URL Site:

https://www.rotaractbaurunorte.org.br/clube-projeto/8049

Fotos do Projeto:

https://drive.google.com/file/d/1kgbjHuRUfY4w9npsVJljP98nqL57g0HT/view
?usp=sharing

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
No primeiro dia de entrega, observamos que logo ao sair um outro grupo chegou com alimentos para o pessoal daquele
local, o que nos abriu os olhos que ali eles já estejam bem amparados. No segundo dia, fomos em outros prontos da cidade
com menos concentração de moradores de rua, a fim de alimentá-los primeiro antes de ir no ponto centro, onde a
alimentação chega com mais frequência.
Grau de
Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Marmitas solidárias; fome; alimento

Lições Aprendidas:
No primeiro dia fizemos a entrega no ponto central da cidade e logo em seguida chegou um outro grupo para doação de
alimento, o que nos abriu os olhos que precisamos ir em outros lugares para ajuda tbm. No segundo dia, fomos em outros
pontos da cidade mas já nos deparamos com uma dificuldade de encontrar os moradores, no final acabaram ainda
sobrando algumas marmitas e as entregamos naquele ponto central novamente.
Resumo:
Em parceria com os supermercados da cidade, a clube está preparando quinzenalmente receitas a serem entregues aos
moradores de rua. Juntos cortamos e preparamos a comida, embalamos e lacramos as embalagens, e por fim, realizamos a
entrega no mesmo dia.
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