ANEXO 02 - Modelo de pedido de Subsídio Global
As páginas a seguir mostram as perguntas que você terá que responder no pedido de Subsídio Global.
NOME DO CLUBE: ROTARY CLUB CAMPO MOURÃO
RESPONSAVEL PELO PROJETO: ITACHIR TAGLIARI NETTO e EDUARDO RIBEIRO
TELEFONE: (44)991351004 E-MAIL: itachirtagliari@gmail.com

In a few sentences, describe your objectives for this grant.
- This is a project that aims to create a computer room at the Castro Alves Municipal School (Public School) located in Vila Guarujá, one of the
most deprived and remote areas of the city of Campo Mourão. The project aims to bring computer education initially to underprivileged
children in the neighborhood and, at a later time, it can be used for basic, intermediate and even advanced computer training for adult
professional purposes. The project aims to adapt one of the school rooms to receive computer and electronic equipment for teaching. In
addition to the products, the project intends to provide, for a minimum period of 01 (one) year, basic computer classes for the needy children of
that school. The project reaches the area of focus of Rotary education and is characterized as a sustainable project, as the equipment will be left
to the teaching institution that will have at least one year to continue teaching on-site computing. , enough time to seek resources, public or
from the private sector, or even for another teacher to be trained to continue teaching. Despite the fact that technology is permeating even the
poorest people in the midst of globalization, this is not the reality of some schools in the periphery, even in cities that can be considered as
modernized, as is the case of Campo Mourão. Thus, Rotary would be bringing the technological reality to a place that probably would not
receive, in the short or medium term, from the public authorities or the private sector, a quality computer education. It should be noted that
children in Vila Guarujá may be harmed in the future because they do not have a minimum knowledge of computers, when they enter the labor
market, when compared to children who live in other neighborhoods in the city that have schools and / or computer centers available.
Quem serão os beneficiários deste Subsídio? Forneça o número estimado de beneficiários diretos.
- About 300 children a year.
Que atividades o Subsídio vai financiar?
- Basic computer classes, training of new instructors and products for the assembly of a computer room, such as computers, projector, tables,
chairs, stereo, cabinets, interactive whiteboard, cabling, air conditioning, learning material, room painting, among others.

PROJETO HUMANITÁRIO
Onde seu projeto será realizado?
- Castro Alves Municipal School, Rua 6, Vila Guarujá, Campo Mourão, Paraná State, Brazil, CEP 87301-643.
Quando seu projeto será realizado?
De:
11 de janeiro de 2021
Até:
17 de dezembro de 2021
Forneça a programação para a implementação de seu projeto. (Adicione outras linhas conforme necessário)
Nº

Atividade

Duração

1:

Reforma da sala para adequá-la a receber os equipamentos

12/01/2021 à 01/02/2021 (20 dias)

2:

Instalação dos móveis e equipamentos na sala

02/02/2021 à 21/02/2021 (20 dias)

3:

Período de aulas de informática básica às crianças

22/02/2021 à 10/12/2021 (291
dias)

4:

Período para realização de cerimônia de encerramento e certificação

11/12/2021 à 17/12/2021 (6 dias)
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Que necessidades da comunidade o projeto irá atender e como tais necessidades foram identificadas? Forneça dados relevantes ou resultados de pesquisas.

- The Vila Guarujá community, one of the poorest regions and removed / separated from the center of Campo Mourão, formed by more than
300 (three hundred) families, has only one educational institution, namely the Castro Alves Municipal School. In direct contact with the director
of the School and members of the community, the lack of education of children in the community in computer science was identified, as well as
adults. The lack of basic computer education impacts and can impact the professional future of children and community residents.
Explique como seu projeto irá atender a tais necessidades da comunidade.
- The community will have adequate facilities and equipment, as well as a teacher, to meet the community's lack of digital insertion, especially
with regard to the basics of information technology and internet browsing. Thus, Rotary would be bringing technological reality to a place that
probably would not receive, in the short or medium term, from the government or the private sector, a quality computer education.
Como os membros da comunidade foram envolvidos no planejamento do projeto? O projeto se alinha a alguma atividade local já em
andamento?
- Through meetings held electronically, in which it was questioned about the needs of the community. The idea came from members of the
community itself. There will also be involvement in replicating teaching in the following years. The project does not align with any local activities
in progress.
Descreva quaisquer treinamentos, campanhas comunitárias ou programas educacionais (se for o caso) e informe quem irá realizá-los. Como o
público-alvo será selecionado?
- During the approximate period of 291 days, the training of children for basic computing will be carried out, through the provision of classes by
professionals hired to provide the services. Selected teachers from the Castro Alves Municipal School will participate in basic computer classes
and will be able to reproduce the teaching at later times. The target audience will be, initially, the school students themselves.
ÁREAS DE ENFOQUE
Selecione a área de enfoque e metas que sua atividade apoiará:
- Basic education and literacy.
Que metas a sua atividade irá apoiar?
- Improvement of school results in early childhood, primary and secondary education, in collaboration with local school administrators;
- Providing professional development opportunities for teachers with a qualified instructor in areas such as curriculum implementation,
instructional methods and student assessment;
- Strengthening basic educational outcomes by providing better learning materials and facilities supported by improved curricula and
professional teacher development.
Como você alcançará estas metas?
- In addition to renovating and equipping a room specifically for basic computer education, the project will subsidize a teacher to teach children
at the Castro Alves Municipal School for a minimum period of 01 (one) year, and in the same period, it will be trained one or more teachers of
the School in order to continue teaching basic computer science in subsequent years; this way, it will be possible to continue the project;
- In addition, Rotary will assist the Castro Alves Municipal School in the continuity of the project by raising external resources, whether from
private or public entities;
Como você irá avaliar/medir o seu impacto? (Veja mais informações sobre critérios de mensurabilidade em Plano de Monitoramento e
Avaliação de Subsídio Global - Suplemento.)
Nº

Critério

Método usado

Frequência

Objetivo

1:

Número total de beneficiários diretos

Documentação e
relatórios de subsídio

Semestral

Verificar o alcance e o impacto do
projeto na comunidade.

Observação direta

2

2:

Número de alunos em idade escolar

Registros públicos

Semestral

Verificar o alcance e impacto em
alunos e alunas em idade escolar.

Semestral

Verificar o alcance e impacto em
novos alunos em idade escolar,
verificando também questões de
inclusão de gênero.

Semestral

Verificar o alcance e impacto em
novas alunas em idade escolar,
verificando também questões de
inclusão de gênero.

Semestral

Verificar o envolvimento de outras
instituições no programa.

Documentação e
relatórios de subsídio
Observação direta
Número de novos alunos em idade
escolar

Registros públicos

Número de novas alunas em idade
escolar

Registros públicos

Documentação e
relatórios de subsídio

Documentação e
relatórios de subsídio
3:

Número de instituições participantes
no programa

Documentação e
relatórios de subsídio

Quem será responsável por coletar informações para monitoramento e avaliação?
Luana Xavier (Diretora da Escola Municipal Castro Alves) e Itachir Tagliari Netto (Rotariano do Rotary Club Campo Mourão)
ORGANIZAÇÃO COLABORADORA
Identifique as organizações colaboradoras que participarão do projeto.
Escola Municipal Castro Alves.
Explique como selecionou esta organização. Com que recursos ou conhecimentos esta organização contribuirá?
A Escola Municipal Castro Alves irá fornecer o local para as instalações e professores para serem qualificados.
Obs.: preencha um Memorando de Entendimento para cada organização participante.
PARCEIROS
Liste outros parceiros que participarão. Entre eles podem estar Rotary Clubs, Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário ou outras
pessoas.
- Rotary Club de Campo Mourão e Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário da Vila Guarujá.
PARTICIPAÇÃO DE ROTARIANOS
Descreva o papel dos rotarianos locais no projeto e indique suas responsabilidades específicas.
- Fazer avaliação da comunidade; - Fazer orçamento e aquisição dos orçamentos; - Fazer o acompanhamento da aplicação dos cursos; Supervisionar a instalação dos equipamentos;
Descreva o papel dos rotarianos internacionais no projeto e indique suas responsabilidades específicas.
- Fazer o financiamento do projeto; - Acompanhar o desenvolvimento do projeto através de relatórios; - Se possível visitar o projeto no futuro.
Descreva o papel que os membros da comunidade local terão na implementação do projeto. Que incentivos (por exemplo: pagamentos,
prêmios, certificados, promoções, etc.) você oferecerá para motivar a participação local?
- Os membros da comunidade irão participar da capacitação / educação básica em informática, bem como através da supervisão e capacitação
para continuidade do projeto.
Identifique pessoas na comunidade local que serão responsáveis por monitorar resultados e assegurar a continuidade dos trabalhos. Como
você vai ajudá-las a assumir esse papel de liderança?
Luana Xavier (Diretora da Escola Municipal Castro Alves); Ângela Machado (Professora da Escola Municipal Castro Alves); Silvana Grechuk
(Moradora e Membra do NRDC da Vila Guarujá); Marilda de Lourdes Lucia (Moradora e Membra do NRDC Vila Guarujá); Outros professores que
irão ser indicados posteriormente. Iremos orientar acerca de posturas e medidas para continuidade de projetos, nos disponibilizando para
ajudar.
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ORÇAMENTO
Moeda local:
R$161.134,50
(Adicione outras linhas conforme necessário)

Taxa de câmbio para 1 USD:

R$5,30

Nº

Descrição

Fornecedor/Vendedor

Categoria*

Custo na moeda local

Custo em USD

1:

17 MESAS (1,60X0,72X0,60)

METADIL

EQUIPAMENTO

R$5000,00

$943,40

2:

17 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO

METADIL

EQUIPAMENTO

R$4250,00

$801,89

3:

02 ARMÁRIOS (3,00X2,30X0,60) COM
MDF OVO DE 18MM NAS ESTRUTURAS
E 6MM.

MÓVEIS DYDIMO

EQUIPAMENTO

R$5650,00

$1066,04

4:

PROJETO E ORÇAMENTO

ROMA ENGENHARIA

PROJETO

R$2500,00

$471,70

5:

ACOMPANHAMENTO DE OBRA

ROMA ENGENHARIA

MÃO-DE-OBRA

R$2500,00

$471,70

6:

40 m² FORRO DE GESSO (em volta da
viga metálica)

GESSO LESTE

EQUIPAMENTO

R$2280,00

$430,19

7:

40 m² PINTURA

NEW PINTOR

MÃO-DE-OBRA

R$800,00

$150,94

8:

01 LATA DE TINTA ACRILICA FOSVA 18I,
MASSA CORRIDA

TINTAS MODELO

MATERIAIS

R$150,00

$28,30

9:

40 m² SERVIÇOS DE PEDREIRO

DIVERSOS

MÃO-DE-OBRA

R$3200,00

$603,77

10:

JANELA (MÃO DE OBRA E MATERIAL)

DIVERSOS

MÃO-DE-OBRA /
MATERIAL

R$1500,00

$283,01

11:

CORTINA PERSIANA

DIVERSOS

EQUIPAMENTO

R$360,00

$67,92

12:

AR CONDICIONADO 24 BTU LG

MAGAZINE LUIZA

EQUIPAMENTO

R$3500,00

$660,38

13:

INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO

DIVERSOS

MÃO-DE-OBRA

R$600,00

$113,20

14:

HOME THEATER SATELLITE AS-891 2.1

MERCADO LIVRE

EQUIPAMENTO

R$450,00

$84,90

15:

17 PACOTES WINDOWS

MICROSOFT

EQUIPAMENTO

R$13260,00

$2501,89

16:

17 PACOTES OFFICE

MICROSOFT

EQUIPAMENTO

R$22100,00

$4169,81

17:

192 HORA AULAS DE DE INFORMÁTICA

DIVERSOS

FUNCIONÁRIOS

R$14400,00

$2716,98

18:

IMPRESSORA EPSON L3150

CASAS BAHIA

EQUIPAMENTO

R$1300,00

$245,28

19:

ARMÁRIO IMPRESSORA

MERCADO LIVRE

EQUIPAMENTO

R$350,00

$66,04

20:

COMPUTADOR HOME H200

PRINT COLOR

EQUIPAMENTO

R$48960,00

$9237,74

21:

17 FORMATAÇÃO, MONTAGEM E
CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES

DIVERSOS

MÃO-DE-OBRA

R$2550,00

$481,13

22:

CABEAMENTO DE REDE

DIVERSOS

MATERIAIS

R$3463,30

$653,45

23:

MÃO DE OBRA ELÉTRICA

DIVERSOS

MÃO-DE-OBRA

R$1800,00

$339,62

24:

ELÉTRICA

DIVERSOS

MATERIAIS

R$4307,90

$812,81

25:

17 MÃO DE OBRA DE MONTAGEM DE
REDE

DIVERSOS

MÃO-DE-OBRA

R$2038,30

$384,58
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26:

PROJETOR EPSON X39 3500 LUMENS
HDMI VGA

CARREFOUR

EQUIPAMENTO

R$3458,00

$652,45

27:

SUPORTE PROJETOR

MERCADO LIVRE

EQUIPAMENTO

R$300,00

$56,60

28:

LOUSA INTERATIVA

MERCADO LIVRE

EQUIPAMENTO

R$5000,00

$943,40

29

UTENSILIOS (RESMA PAPEL, CANETA,
BORRACHA)

MERCADO LIVRE

MATERIAIS

R$5000,00

$943,40

R$166.677,50

$30382,52

Total:

*As categorias do orçamento são selecionadas em um menu. As opções são: hospedagem, equipamento, monitoramento/avaliação, operações,
funcionários, administração do projeto, publicidade, placas, materiais, treinamento, viagem e mensalidade.
Descreva o processo que usou para selecionar os itens do orçamento. Você planeja comprar algum item de fornecedores locais? Você realizou um
processo de licitação para escolher os fornecedores/vendedores? Os itens listados condizem com os padrões culturais e tecnológicos locais?

-Os itens de orçamento foram selecionados através de projeto de adequação da sala e também pesquisas em diversos fornecedores locais. Foi
realizado contato em vários fornecedores. Os itens condizem com padrões tecnológicos locais.
Como os beneficiários vão manter estes itens? Se for o caso, confirme que peças de reposição estão prontamente disponíveis e que os
beneficiários possuem as habilidades necessárias para usar os equipamentos.
A Escola Municipal Castro Alves será a mantenedora dos itens, possuindo pessoas aptas à conservação e segurança dos bens. Os materiais que
necessitam de reposição também são de fácil acesso.

Quem será o proprietário dos itens comprados com os fundos do subsídio ao final do projeto (incluindo equipamentos e materiais)? Lembrese de que os itens não podem ser propriedade de Rotary Club ou rotariano.
A Escola Municipal Castro Alves será a proprietária dos itens.

FUNDOS
Para saber o valor equiparado pelo Fundo Mundial para seu Subsídio Global, indique todas as fontes de fundos, especificando contribuições em
dinheiro, em FDUC e aquelas vindas de outras fontes. Contribuições de não rotarianos sem equiparação da Fundação podem ser inclusas no
financiamento do subsídio se forem usadas para a compra de itens orçados para o projeto. O valor total dos fundos deve ser igual ao valor total
orçado para o projeto. Obs.: para cobrir custos de processamento e administração, os parceiros do projeto devem contribuir um adicional de 5%
referente às contribuições em dinheiro destinadas à Fundação Rotária para pedidos de Subsídios Globais submetidos em ou após 1º de julho. Estes 5%
adicionais não são exigidos se as contribuições forem enviadas diretamente à conta bancária do projeto. (Adicione outras linhas conforme necessário)

Tipo

Origem

Valor (USD)

FDUC

RC Campo Mourão

7.517,26

Cash

RC Campo Mourão

5.000,00

FDUC

Parceiro Internacional

5.000,00

Apoio adicional

Contribuição mais o apoio adicional

250,00

5.250,00

Contribuições em FDUC:

$ 12.517,26

Contribuições em dinheiro:

$ 5.348,00

Equiparação máxima do Fundo Mundial:

$ 12.517,26

Equiparação do Fundo Mundial (solicitada):

$ 12.517,26

Subtotal (contribuições equiparadas + Fundo Mundial):

$ 30.382,52
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Total - fundos:

$ 30.382,52

Total - orçamento:

$ 30.382,52

ANO ROTÁRIO
Nome do Presidente do Clube:
Assinatura
Data:

2020-2021
Paulo Antonio Marques Carreira

ANO ROTÁRIO
Presidente da Comissão da F. Rotária do Clube:
Assinatura
Data:

2021-2022
Flávio Andrade
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