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O PROJETO

A filantropia é um dos melhores modos de alcançarmos muitos de nossos
objetivos: ajudar o próximo, nos desenvolver e espalhar amor pelo mundo. Portanto, as
Misses Filhas de Jó e Misses Simpatias do Brasil se uniram para a adaptação do Projeto
Bethel Solidário para o âmbito nacional.
O projeto é, antes de tudo, uma iniciativa para mobilização dos Bethéis de todo o
Brasil à prática filantrópica. O projeto é composto por um quadro de desafios que
atribui pontuação para todos os tipos de atividades filantrópicas, realizadas em qualquer
período do ano, assim como pontos extras para os Bethéis que realizarem as atividades
propostas na seção desafios mensais.
O projeto terá duração de um ano, e levará em conta as filantropias realizadas nos
meses de outubro de 2014 a setembro de 2015. O Bethel que neste período acumular
mais pontos será classificado como Bethel Solidário Nacional e receberá um prêmio
surpresa durante o Congresso Nacional de Betheis do Brasil de 2015 (CONABB 2015).
 INSCRIÇÃO
Todos os Bethéis regulares do Brasil poderão se inscrever no projeto Bethel
Solidário Nacional. Para se inscrever basta que um membro do Bethel preencha a ficha
de cadastro disponível no site www.projetonacionalfji.wix.com/brasil a partir do dia 6
de outubro.
Após o cadastro o Bethel estará participando do projeto até o final de sua duração,
não sendo necessário nenhum tipo de recadastramento. Portanto, a partir do momento
do cadastro, o Bethel poderá enviar suas atividades filantrópicas e pontuar, conforme
especificado na seção pontuação.
Sugerimos aos Bethéis que se cadastrem o mais breve possível para que assim
iniciem sua participação e pontuação no projeto o quanto antes. Porém, cada Bethel terá
a liberdade de se cadastrar no momento que lhe for mais oportuno, mas sua pontuação

só começará a contar a partir da primeira atividade enviada após o cadastro. Ou seja, o
Bethel que se cadastrar e enviar atividades apenas no decorrer do projeto não terá
nenhuma pontuação acumulada nos meses anteriores ao cadastro.
Reforçamos que o Bethel que não fizer o cadastro não poderá pontuar, portanto,
lembrem-se que para participar do projeto Bethel Solidário Nacional o cadastramento é
essencial.

ATIVIDADES FILANTRÓPICAS

Toda atividade filantrópica deve ser valorizada e, portanto, todas as atividades
realizadas pelos Bethéis serão pontuadas. No quadro abaixo apresentamos uma tabela
com o valor de cada atividade, que pode ser realizada e pontuada em qualquer período
do ano:

ATIVIDADE

PONTUAÇÃO

Visita à instituição necessitada

100 pontos por visita

(creches, orfanatos, abrigos, asilos etc)
Adoção de animais

100 pontos por animal adotado por um
membro do Bethel

Doação de sangue

100 pontos por doação

Doação de cabelo

100 pontos por doação

Doação de alimentos

10 pontos por quilo de alimento doado

Doação de roupas

10 pontos por peça de roupa doada

Doação de produtos de higiene pessoal

10 pontos por produto doado

Doação de livros/material escolar

10 pontos por livro/material doado

Doação de brinquedos

10 pontos por brinquedo doado

Doação de outros produtos não
especificados

10 pontos por produto doado

Observações importantes:
1. As pontuações da tabela acima abrangem atividades realizadas em qualquer
período do ano. Caso a atividade realizada se enquadre no desafio mensal, a
pontuação será atribuída de acordo com a tabela apresentada na seção “Desafios
Mensais”.

DESAFIOS MENSAIS

Vocês já pensaram nos diversos tipos de filantropia existentes?
Para difundir diversas ideias filantrópicas e para dar a oportunidade de cada
Filha de Jó se identificar com pelo menos uma atividade, o projeto Bethel Solidário
Nacional propõe desafios mensais, com pontuação extra, a serem realizados em cada
mês pelo Bethel. Os desafios são os seguintes:
Outubro – No mês das crianças vamos espalhar a alegria para aquelas que
precisam de nós. Façam uma visita, uma festa ou doação de brinquedos para creches,
orfanatos, escolas ou para a comunidade. Pontuação: 200 pontos por visita + 20 pontos
por brinquedo doado.
Novembro - O amor aos animais também é essencial na construção de um
mundo melhor. Visitem um abrigo para animais, doem mantimentos ou adotem um
animalzinho. Pontuação: 200 pontos por visita + 200 pontos por adoção + 20 pontos por
item doado.
Dezembro – No mês do Natal, vamos espalhar alegria visitando alguma
instituição carente e doando presentes. Pontuação: 200 pontos por visita + 20 pontos por
presente doado.
Janeiro – Vamos tornar o mês de volta às aulas mais agradável para muitas
crianças. Visitem alguma instituição para crianças e doem material escolar. Pontuação:
200 pontos por visita + 20 pontos por item doado.
Fevereiro – Nesse mês vamos demonstrar nosso amor por nossos idosos
visitando um abrigo de idosos e levando as doações que a instituição estiver precisando.
Pontuação: 200 pontos por visita + 20 pontos por item doado.
Março – Devemos nos lembrar também das crianças hospitalizadas. Visitem um
hospital infantil, levando alegria e doações para essas crianças. Pontuação: 200 pontos
por visita + 20 pontos por item doado.

Abril – No mês da Páscoa visitem uma instituição carente, relembrando o
verdadeiro significado da data, e doando ovos ou lembranças referentes à Páscoa.
Pontuação: 200 pontos por visita + 20 pontos por ovo/lembrança doados.
Maio – No mês das mães, vamos tornar a experiência da maternidade mais
agradável. Doem enxovais para grávidas ou em maternidades necessitadas. Pontuação:
20 pontos por item doado.
Junho – No mês de junho comemora-se o dia do doador de sangue. Que tal nos
unir nessa causa? Pontuação: 200 pontos para cada doação realizada por um membro do
Bethel ou por doador convidado pelo Bethel.
Julho – Vamos tornar as férias de muitas crianças um momento de mais alegria.
Visitem, nesse mês, creches ou orfanatos, levando muita felicidade e doações.
Pontuação: 200 pontos por visita + 20 pontos por item doado.
Agosto – Devemos vencer o preconceito existente em relação a pessoas
portadoras de necessidades especiais. Nesse mês, visitem um abrigo para essas pessoas
e vejam o quanto elas realmente são especiais em nos dar muito amor. Pontuação: 200
pontos por visita + 20 pontos por item doado.
Setembro – Para encerrar nosso projeto, vamos doar cabelo para instituições de
pessoas com câncer. Como falta cerca de um ano para esse desafio, teremos tempo de
deixarmos o cabelo crescer para doarmos e fazermos a alegria de muitas pessoas.
Pontuação: 200 pontos por doação.
Na tabela abaixo apresentamos um resumo dos desafios mensais:

DESAFIOS MENSAIS
MÊS

DESAFIO

PONTUAÇÃO

Outubro

Festa das crianças

200 pontos por visita + 20
pontos por brinquedo
doado

Novembro

Amor aos animais

200 pontos por visita + 200
pontos por adoção + 20
pontos por item doado

Dezembro

Natal solidário

200 pontos por visita + 20
pontos por item doado

Janeiro

Volta às aulas

200 pontos por visita + 20
pontos por item doado

Fevereiro

Amor aos nossos idosos

200 pontos por visita + 20
pontos por item doado

Março

Hospitais infantis

200 pontos por visita + 20
pontos por item doado

Abril

Páscoa solidária

200 pontos por visita + 20
pontos por ovo/lembrança
doados

Maio

Maternidade feliz

20 pontos por item doado

Junho

Doação de sangue

200 pontos por doação

Julho

Alegria nas férias

200 pontos por visita + 20
pontos por item doado

Agosto

Portadores de necessidades
especiais

200 pontos por visita + 20
pontos por item doado

Setembro

Doação de cabelo

200 pontos por doação

Observações:
1. Os desafios mensais devem ser realizados do dia 1 ao último dia do respectivo
mês. As atividades realizadas fora do mês em questão não serão consideradas
desafios mensais, e pontuarão conforme a tabela de pontuação normal.

DESAFIO BÔNUS: HIKE

A fundação HIKE é a instituição filantrópica oficial das Filhas de Jó
Internacional. O objetivo da Fundação é fornecer próteses auditivas para crianças com
perdas auditivas entre as idades de recém-nascidos e vinte anos, cujos pais são
incapazes de atender a essa necessidade especial financeiramente.
A fundação ainda não está presente no Brasil, porém, já podemos nos unir em
busca da inclusão social de pessoas com deficiência auditiva. Portanto, propomos o
aprendizado básico de LIBRAS. Para tal, as Misses lançarão um vídeo explicando
melhor sobre a HIKE e sobre LIBRAS, para, a partir de então, o Bethel realizar o
desafio que será proposto no vídeo.
 Data de lançamento do vídeo: fevereiro/2015.
 Local de divulgação do vídeo: Grupo de Estudos
 Data limite para envio da atividade proposta pelo vídeo: setembro/2015.
 Pontuação por realização da atividade: 300 pontos extras para o Bethel.

Observações importantes:
1. Cada Bethel poderá pontuar apenas uma vez pela atividade proposta. Os
pontos serão divulgados, em momento oportuno, no CONABB

PONTUAÇÃO

Todas as atividades filantrópicas realizadas pelos Bethéis cadastrados no projeto
e que forem enviadas para nós serão pontuadas. Os Bethéis pontuarão conforme a
categoria na qual se enquadrar suas atividades, ou pela pontuação de desafios mensais
ou pela pontuação normal ou ainda pelo desafio bônus (HIKE).
Para o Bethel receber a pontuação das atividades filantrópicas (pontuação
normal ou desafios mensais), deverá enviar uma foto da atividade junto a um recibo (ou
equivalente) da instituição que recebeu as doações, especificando os itens doados e sua
quantidade, assim como a data das doações.
A

foto

e

o

recibo

deverão

ser

enviados

para

o

email

projetonacionalfji@gmail.com com o assunto “Bethel Solidário Nacional”. No email
deverá constar também o nome, número e localização do Bethel. Procurem enviar um
email por atividade realizada.
Para o Bethel receber os pontos extras do desafio bônus (HIKE), o Bethel deverá
realizar o desafios que será proposto pelo vídeo que será lançado. A atividade poderá
ser enviada para o email projetonacionalfji@gmail.com a partir da data de divulgação
do vídeo (fevereiro/2015), até setembro/2015.
Lembrando que antes de enviar a primeira atividade, o Bethel deve se cadastrar
no formulário disponível no site www.projetonacionalfji.wix.com/brasil para poder
pontuar.
30 de setembro será o último dia para o envio dos emails. No início do mês de
outubro ocorrerá a apuração dos pontos que serão divulgados, em momento oportuno,
no CONABB.

PREMIAÇÃO

Como forma de incentivo à participação no projeto, as Misses Filhas de Jó e
Misses Simpatias do Brasil premiarão durante o CONABB 2015, com uma lembrança
surpresa, os três Betheis com maior pontuação acumulada durante o projeto.
Portanto, participem, espalhem amor pelo mundo e ainda concorram a um
prêmio no próximo CONABB!

UMA REALIZAÇÃO

Misses Filhas de Jó e Misses Simpatias do Brasil
Gestões: de outubro de 2014 a outubro de 2015.

