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Relatório do Projeto de Subsídio Equivalente

O Rotary Club de Palmeira das Missões vem apresentar o relatório final do Projeto
desenvolvido em parceria com o Rotary Club de Cary-Grove dos Estados Unidos – Distrito
6440, entre o período de outubro de 2010 e outubro de 2011 na cidade de Palmeira das
Missões – RS, Brasil.

1. Relatório do Projeto de Subsídio Equivalente
2. Relatório Fotográfico da aplicação dos recursos

Palmeira das Missões, Outubro de 2011.
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Relatório do Projeto

O Rotary Club Palmeira das Missões em conjunto com o Rotary Club Cary-Grove
da cidade de Cary, estado de Illinois nos Estados Unidos da América, desenvolveu um projeto
de integração comunitária e promoção da qualidade de vida junto às famílias dos alunos
atendidos pela Escola de Música e Arte Rotary Club.
A iniciativa objetivou concretizar o lema rotário “Fortalecer comunidades, unir
continentes” ao promover por meio da união internacional, a integração comunitária e o
desenvolvimento da qualidade de vida de crianças e famílias em vulnerabilidade social na
cidade de Palmeira das Missões.
A proximidade do projeto com o lema Rotário é visto sob dois âmbitos centrais: de
um lado têm-se uma pareceria internacional com o Rotary Club de Cary-Grove dos Estados
Unidos, que preocupado com as questões da qualidade de vida de crianças de Palmeira das
Missões, propôs essa iniciativa. De outro lado, têm-se o fortalecimento da integração social em
Palmeira das Missões por meio do evento Atitude Social. Tal evento é utilizado como
instrumento de sensibilização da comunidade palmeirense acerca da importância da
solidariedade e dos problemas enfrentados pelas populações de baixa renda no município.
Além disso, como pano de fundo, o projeto buscou fortalecer as tradições rio-grandenses,
oportunizando a população carente o acesso à cultura tradicionalista por meio do aprendizado
da música instrumental, do canto, da dança, da trova e da poesia.
O projeto foi desenvolvido e seu cronograma contou com um conjunto de
atividades direcionadas. Dentre as ações desenvolvidas por esse Projeto de Subsídios
Equivalentes, apresenta-se: palestras sobre saúde bucal e higiene corporal, atendimento
psicológico, visitas as famílias pelos rotarianos, aquisição e distribuição a todos os alunos de
um “Kit qualidade de vida” que incluiu um endredom, um travesseiro e uma toalha de banho,
aquisição de camas e colchões, aquisição de indumentárias gauchescas e uniformes com o
símbolo rotário e a realização do evento “Atitude Social”.
O presente projeto partiu de uma visita ocorrida em 2010 ao Rotary Club de CaryGrove, a fim de apresentar um relatório das atividades desenvolvidas no âmbito a Escola de
Música e Arte Club - projeto desenvolvido à quatro anos no município de Palmeira das Missões
e que promove a inclusão social de crianças em vulnerabilidade social, por meio do acesso a
cultura, a música e a arte gauchesca.

Através do encontro entre os dois clubes parceiros, detectou-se que um dos
problemas ainda presentes junto à realidade das crianças da vila Santa Catarina é a ausência de
condições dignas de vida junto as suas residências. Pela inexistência de camas, travesseiros,
colchões, tolhas de banho e escovas de dentes, detectou-se que os alunos não conseguiam ter
uma noite tranqüila de sono e fazer a higiene pessoal, o prejudicava o aprendizado escolar e o
aproveitamento das atividades artísticos e esportivas oferecidas.
Nesse contexto, ambas entidades rotárias decidiram unir esforços para desenvolver
um projeto que pudesse prestar assistência aos alunos, por meio de visitas junto às suas
residências e pelo oferecimento de utensílios moveis, materiais de cama e banho e atividades
educativas na área de saúde bucal e corporal. Assim, propuseram um projeto de Subsídios
Equivalentes à Fundação Rotária, felizmente aprovado, permitindo a execução das atividades
previstas e o impacto sobre as realidades de muitas crianças em vulnerabilidade social.
Esse novo programa de qualidade de vida veio a somar às atividades já realizadas
no âmbito do projeto Escola de Música e Arte Rotary Club. Com isso, possibilitou-se formar
uma rede social entorno das famílias e dos alunos atendidos, fortalecendo a integração entre a
área central do município e às periferias de baixa renda em prol a um efetiva concretização da
inclusão social na comunidade.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Distribuição do “kit qualidade de vida” a cada aluno do projeto, que inclui endredom, travesseiro e
tolhas de banho.

Distribuição de forros de cama junto a vila santa Catarina.

Distribuição de camas, colchões, guarda roupas aos alunos e famílias do projeto.

Uniforme completo e tênis para os alunos do projeto.

Indumentárias típicas para os alunos do projeto.

