Associação Irmãs da Mãe Dolorosa da Ordem

Terceira de São Francisco
Delegação Madre Francisca Streitel
74780-570 Goiânia – GO - Av. Anápolis, 1104 TEL/FAX (+55) 062 3208 1044 ou 32088563

Projeto: O Planeta pede socorro

Publico Alvo

Irmãs, Funcionários, crianças, adolescentes, jovens e familiares

Objetivo Geral

•

Eliminar o uso de plásticos.

Objetivo

•

Sensibilizar a cada uma de nós e a todas as pessoas ao nosso redor na

Especifico

diminuição do uso de plásticos.
•

Eliminar o uso de plástico dentro de nossas casas e ministérios.

•

Desenvolver o cuidado pelo planeta mais sustentável.

•

Instigar a comunidade a separar os recicláveis.

•

Criar um posto de coleta.

•

Compreender o período de decomposição de cada elemento no meio ambiente

Metas

Indicador

Resultado esperado

Irmãs, funcionários, alunos e

•

Levantamento de uso de

•

Eliminação do uso de plásticos.

plásticos.

•

Confecção de bolsas de tecidos,

familiares da Escola Billy
•

Gancho
Irmãs, funcionários, crianças,
adolescentes e familiares do

•

Núcleo Mãe Dolorosa

Decomposição dos plásticos

jornais

no solo.

•

Uso de produtos biodegradável

Formação para uma equipe

•

Vendas ou doação de materiais

de multiplicadores
•

recicláveis.

Formação para o maior

•

Separação do lixo.

encontristas da Casa de

número de pessoas

•

Criar um local para recolhimento de

acolhida Mãe Dolorosa

envolvidas nos nossos

Irmãs, funcionários e

projetos e Ministérios.

plástico
•

Pesquisa de locais onde recolhe
vidros, metais e plásticos.

Segue um primeiro Plano de Ação – anexo.
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Project: The Planet asks for help

Target Audience

Sisters, Employees, children, teenagers, youth and family members

Main goal

• Eliminate the use of plastics.

Specific objective

● Sensitize each one of us and all the people around us to reduce the use of
plastics.
● Eliminate the use of plastic inside our homes and ministries.
● Develop care for the most sustainable planet.
● Encourage the community to separate recyclables.
● Create a collection point.
● Understand the decomposition period of each element in the environment

goals

Indicator

Expected result

Sisters, staff, students and family members
of the Billy Hook School

●

Survey of use of plastics.

●

●

Decomposition of plastics in the
soil.

Elimination of the use of
plastics.

●

Manufacture of fabric
bags, newspapers

●

Use of biodegradable
products

●

Sales or donation of
recyclable materials.

●

Garbage separation.

●

Create a plastic pickup
location

●

Search for places where
glass, metals and plastics
are collected.

Sisters, employees, children, adolescents
and family members of the Mãe Dolorosa
Nucleus
Sisters, staff and encounters of the Mother
Dolorosa Shelter

●

Training for a team of multipliers

●

Training for the largest number of
people involved in our projects
and Ministries.
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