FUNDO
USINA DO
HAMBÚRGUER

Gestão:

1° CHAMADA DE 2018
PARA PROJETOS LIGADOS A CAUSA
DE ANIMAIS ABANDONADOS

A Usina doa 1 real de cada
hambúrguer vendido para
causas sociais.
Com a Moeda do Poder, os
clientes podem escolher para
qual projeto este 1 real será
destinado.
(1 hambúrguer = 1 voto)

1. ABERTURA DA CHAMADA

05 de fevereiro
www.icomfloripa.org.br/
fundo-usina-animaisabandonados

2. OFICINA DE PROJETOS

16 de fevereiro
Oficina gratuita de elaboração
de projetos, das 13h30 às
17h30, na sede do ICOM

OFICINA DE PROJETOS

06

iniciativas participaram da
Oficina de Elaboração de
Projetos

Adote um Patudo
ONG Super Vira-lata
Club Amo Bicho

11

Armário Coletivo
Chubaci Clinicavet
OBA - Org. Bem Estar Animal

Gestores envolvidos em
capacitação e elaboração
de projetos

Confira o depoimento
da Poliana, da Adote
um Patudo

3. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS

06

iniciativas submeteram
seus projetos

Resultado da avaliação:
1º Formiguinhas de Luz
2º Armário Coletivo

Avaliados conforme os
critérios da chamada:

3º Projeto Na Guia

Qualidade e viabilidade do projeto apresentado – 30%
Impacto do projeto – 25%
Sustentabilidade/empreendedorismo – 20%
Relevância do projeto – 15%
Tempo de existência e experiências anteriores com a causa – 05%
Participação na oficina de elaboração de projetos – 05%

5.VOTAÇÃO COM A MOEDA DO PODER
º- Formiguinhas de Luz
Projeto Faça o Bem que Você Pode
642 moedas

Projeto Na Guia

º
- Projeto Na Guia: um cão educado
e um tutor feliz!
610 moedas

Armário Coletivo

º
- Projeto Armário Coletivo PET
165 moedas
*A contagem das moedas foi feita dia 29/03/18 pela Usina do Hambúrguer

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Formiguinhas de Luz
Resposta do formulário submetido na chamada

Comprovante de transferência bancária

Recibo de doação assinado pela Andrea,
responsável pelo projeto
*Os dados pessoais (Banco e CPF) do responsável pelo projeto foram preservados

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Projeto Na Guia
Resposta do formulário submetido na chamada

Comprovante de transferência bancária

Recibo de doação assinado pela Cristina,
responsável pelo projeto
*Os dados pessoais (Banco e CPF) do responsável pelo projeto foram preservados

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Armário Coletivo
Resposta do formulário submetido na chamada

Comprovante de transferência bancária

Recibo de doação assinado pela Carina,
responsável pelo projeto
*Os dados pessoais (Banco e CPF) do responsável pelo projeto foram preservados

O PROJETO

FAÇA O BEM QUE VOCÊ PODE

Formiguinhas de Luz

O projeto desejava envolver a comunidade, seus jovens, adultos e idosos no
pensamento de que cada um pode fazer um pouco pelos animais,
especialmente os abandonados nas ruas.
Como?
Realizando uma campanha educativa na
comunidade do José Nitro sobre proteção
animal, adoção consciente e não-abandono;
Proporcionando um evento de castração
gratuita de 50 cães e mais 30 com valor social;
Criando placas com texto educativo sobre proteção animal em locais estratégicos, seguros e
visíveis a todos;
Envolvendo toda a comunidade no projeto: moradores, alunos das escolas locais, comércio e
clínicas da região.

RESULTADOS
Projeto Faça o Bem que Você Pode - Formiguinhas de Luz

As Formiguinhas de Luz dobraram o impacto do projeto

104

castrações
foram feitas

Atenderam as comunidades do José Nitro, Jardim Zanelato,
Boa vista, Morar Bem, Ipiranga;

(o projeto previa 50 castrações)

50 castrações foram mobilizadas com o DIBEA São José e
Confira aqui um pouquinho
do que foi o projeto

4 com a veterinária. Todos receberam medicamentos do
pós-operatório e cones;
Tiveram uma economia de R$266 que foram utilizados para
a segunda edição do projeto que ocorreu no final de
maio/2018;
Incentivaram a economia local, adquirindo materiais e
serviços necessários ao projeto na própria comunidade.

RESULTADOS
Projeto Faça o Bem que Você Pode - Formiguinhas de Luz

RESULTADOS
Projeto Faça o Bem que Você Pode - Formiguinhas de Luz

Dizer que tudo foi em dobro, não é figura de linguagem. Tivemos o dobro de castrações, de
material, de pessoas envolvidas, de alegria, e agora o projeto terá sua segunda etapa .
Mas se não tivesse a iniciativa de vocês nem o primeiro teria acontecido. Obrigada por tudo!
Quando atuamos na causa animal, atuamos protegendo eles e também restaurando e
aperfeiçoando o caráter de quem cuida e de quem se dispõe a sair de casa para castrar e
cuidar do seu amigo cão ou gato. E o que falar dos que trouxeram os que estavam na rua
sem dono? E não foram poucos que fizeram isso. Foi maravilhoso participar desse
projeto. Todos os envolvidos sonharam juntos, desejaram juntos que desse tudo certo.
Agradeço a todos vocês do ICOM e da Usina do Hambúrguer!

Andrea de Melo
Formiguinha responsável por
sonhar o projeto

