ROTARY CLUB DE ARARAS
Fundado em 07/11/1940 – 70 anos

Araras, 09 de Agosto de 2010

Prezados Senhores,
Inspirado no Lema Rotário “A Humanidade é a nossa Missão” o Rotary Club de Araras, em
Dezembro de 2001 implantou o Banco de Cadeira de Rodas – PROJETO CAMINHAR, para
atender a população, principalmente a mais carente, pois um dos principais objetivos do Rotary é
a Prestação de Serviços à Comunidade.
O Projeto Caminhar foi se tornando cada vez mais conhecido, a procura aumentou muito e hoje
temos condições de atender a todos aqueles que nos procuram, no empréstimo de cadeiras de
rodas, cadeiras de banho, andadores e muletas.
O Projeto Caminhar é um trabalho de ajuda ao próximo, totalmente gratuito, instituído e
administrado pelo Rotary Club de Araras.
Estamos lançando nesta data uma nova campanha para angariar fundos para compra de novas
cadeiras, para dar continuidade ao Projeto Caminhar.
Contribuindo com R$ 190,00 (cento e noventa reais), você ou sua empresa estará colaborando
na aquisição de uma cadeira de rodas, amenizando assim o sofrimento de muitas pessoas.
Conheça melhor o Projeto Caminhar no texto que está no verso deste documento.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer sua inestimável contribuição e apresentamos
nossos protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,
Nivaldo Antonio Bovo
Presidente 2010-2011
Rotary Club de Araras
Comissão Projeto Caminhar
contato@rotaryararas.com.br
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O PROJETO CAMINHAR do Rotary Club de Araras possui aproximadamente 700 peças, entre Cadeiras
de Rodas, Cadeiras de Banho, Andadores e Muletas.
Essas peças são emprestadas gratuitamente a quem delas necessitar, independente da causa. Quando
são devolvidas ficam disponíveis para serem emprestadas para outras pessoas, daí a denominação de
Banco de Cadeira de Rodas.
O Projeto Caminhar cresceu muito, tornou-se muito conhecido e procurado. Diversas entidades, médicos,
associações e emissoras de rádio, conhecem nosso trabalho e nos indicam constantemente às pessoas
que os procuram.
A cada 12 ou 18 meses, realizamos uma nova campanha para adquirir mais peças, pois embora sejam
apenas emprestadas, tem uma vida útil média de 4 anos.
Muitas peças são emprestadas para deficientes físicos, tetraplégicos, paraplégicos e não são devolvidas
para o banco; outras são para pessoas que tiveram A.V.C., com baixa taxa de devolução; outras são para
pessoas em recuperação, que sofreram cirurgias ou acidentes, que depois de determinado tempo são
devolvidas ao banco.
Muitas vezes também é necessário substituir a peça emprestada por uma nova ou recondicionada, para
que a pessoa possa continuar usando com segurança e conforto.
A administração dessas peças é realizada através de um controle rigoroso. Todas as peças são
numeradas e identificadas com o símbolo do Rotary International.
No empréstimo é celebrado um contrato de comodato, contendo todos os dados da pessoa que está
retirando a peça e que será responsável por ela, e também os dados da pessoa que a utilizará.
As pessoas atendidas são humildes e com poucos recursos, e sempre ficam muito agradecidas pelo
serviço prestado pelo Rotary Club de Araras através do Projeto Caminhar.
Colabore conosco!
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