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PROJETO
6ª PASTELADA
ROTARACT CLUB SERRA ALTA - D. 4740
Data Hora Cadastro / Alterado em: 14/10/2021 17:10:23
Site do Clube: http://www.rotaractclubdeserraalta.org.br/home-clube
E-mail do Clube: rotaractsa4740@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/groups/140628026273980/?fref=ts
Justificativa:
A pastelada é um evento tradicional do nosso clube que visa arrecadar fundos para auxiliar entidades beneficentes
de nossa cidade e região.
Objetivo Geral:
Promover o engajamento da comunidade em prol de instituições que diariamente prestam serviços para nossa
cidade e municípios vizinhos.
Objetivo Especifíco:
Arrecadar fundos para aquisição de equipamentos hospitalares para o Hospital de Modelo-SC.
Arrecadar fundos para auxílio à APAE da cidade de Modelo-SC.
Arrecadar fundos para aquisição de um guincho para acamados, o qual poderá ser utilizado em modo de
empréstimo por qualquer pessoa que necessitar.
Categoria Principal:

- Captação de Recursos

Outras Categorias:
Data Início:

13/11/2021

Data Fim:

13/11/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

0020 - Rotaractianos

Público Alvo:

- até 12 anos
- de 13 a 18 anos
- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos
- de 51 a 65 anos
- mais de 66 anos

Meios de Divulgação:
Instagram
Facebook
Rádio comunitária Serra FM
Ação no centro da Cidade
Parcerias:
Prefeitura municipal de Serra alta com isenção de cobrança de aluguel do Centro Social Integrado;
Mercados da cidade de Serra alta e região com descontos para aquisição dos alimentos e insumos;
Comunidade católica São José de Serra alta com empréstimo de utensílios de cozinha.
Cronograma de Atividades:

28/08/2021
11/09/2021

Reunião para início das discussões.
Reunião para definição das comissões organizadoras do evento.

Descrição:
Dia 28/08/21.
Reunião para início das discussões. Nesta dia foi confirmada a 6ª edição da Pastelada na data de 13/11/21. Foi
discutido sobre a modalidade, se será presencial ou em modelo de entrega, dependendo das regras sanitárias que
estarão vigentes. Será feita uma pré reserva de dois locais, tendo em vista que poderá ser na modalidade de
entrega de pastéis (no centro social integrado) ou consumo no local (pavilhão comunitário).
Reunião 11/09/21.
Reunião para definição das comissões de organização do evento. Seguida a discussão sobre a possibilidade de o
evento ser presencial ou em modelo de entrega, sendo que a companheira Francieli verificou com a prefeitura e
ainda existe a possibilidade de liberação para presencial. Foram criadas as comissões organizadoras, sendo
divididas em:
- Divulgação;
- Documentação;
- Cozinha;
- Infraestrutura;
- Embalagens;
- Bebidas;
Neste dia também foi definida a forma de divulgação do evento, sendo via Facebook, Instagram, Rádio Serra FM e
ação no centro da cidade.
No dia 02/10/21 foi realizada reunião para andamento da organização da pastelada.
Criamos uma lista dos insumos necessários e à disponibilizamos nos mercados de nossa cidade para apresentação
de valores. Nesta reunião já definimos a compra de alguns itens que estavam em promoção. Utilizamos dinheiro do
caixa para aquisição.
Definimos os sabores dos pastéis, valores e tipos de bebidas que iremos vender no evento.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Projeto em desenvolvimento...
Grau de Dificuldade:

- Alta

Palavras-Chave:

- Pastelada, Serra Alta

Lições Aprendidas:
Projeto em desenvolvimento...
Resumo:
A Pastelada visa arrecadação de fundos para apoio à comunidade. Basicamente os fundos arrecadados com o
evento serão utilizados para doação para o Hospital de Modelo-SC, APAE de Modelo-SC e aquisição de equipamentos
ortopédicos para empréstimo à comunidade.
Emitido em 17/05/2022
Desenvolvido por Geraçãoi9 - A Web do Seu Jeito!
www.geracaoi9.com.br

