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PROJETO
Aquecendo Bagelo
ROTARACT CLUB BAGé CAMPANHA - D. 4780
Data Hora Cadastro / Alterado em: 31/08/2021 23:08:12
Facebook do Clube: http://migre.me/jeLKS
Justificativa:
O projeto foi realizado com foco no frio que Bagé faz nessa época do ano, para aquecer os moradores de rua da
cidade.
Objetivo Geral:
O objetivo foi tornar uma noite mais quente e proporcionar uma refeição aos moradores de rua.
Objetivo Especifíco:
O projeto realizado foi fazer um creme de ervilha com o propósito de aquecer a quem mora na rua, pois nesse
inverno rigoroso que se faz no sul, uma refeição quente torna a noite da pessoa bem melhor.
Categoria Principal:

- Comunitários

Outras Categorias:

- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E COMUNITÁRIO

Data Início:

04/08/2021

Data Fim:

28/08/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

0015 - Rotaractianos

Público Alvo:

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

Meios de Divulgação:
Instagram do clube.
Parcerias:
Foi realizado somente com os membros do clube.
Cronograma de Atividades:
Descrição:
Foi feito um creme de ervilha com a mão de obra dos companheiros do Bagé Campanha com foco nos moradores de
rua nas noites frias de Bagé para poder proporcionar uma refeição quente para ajudar a se aquecer. Com um grande
engajamento dos companheiros no projeto foi realizado duas vezes durante o mês, da mesma forma ambas as
vezes.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
O projeto foi feito tendo após um ótimo resultado para a comunidade, sendo bem aceito a seu público e atendido
com êxito aos seus objetivos, disponibilizando uma boa refeição no frio do inverno tendo o resultado bem a cima do
esperado.
Grau de Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- proporcionando uma refeição aos moradores de rua

Lições Aprendidas:
O projeto teve como destaque a ser compartilhado a união do clube perante ao movimento de ajudar ao próximo
que é um dos objetivos centrais do Rotaract.
Resumo:
O creme de ervilha foi realizado pelos membros do clube com foco aos moradores de rua para se aquecer no inverno
de Bagé, tido como sucesso por ser bem realizado.
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