Bethel Jurisdicional do Estado de São Paulo

Filhas de Jó Internacional

Ideias de Arrecadação de Fundos

Venda de rifas – Os membros deverão conseguir um produto bacana para ser
rifado. A partir disso, as rifas são divididas entre os membros do Bethel e
podem ser vendidas durante eventos.

Venda de produtos que façam alusão à nossa Ordem em congressos e/ou
outros encontros das Filhas de Jó Internacional - Em congressos essa
prática tem sido cada vez mais frequente. Os próprios membros do Bethel
confeccionam produtos que façam propaganda de nossa Ordem e levam para
serem vendidos em algum tipo de encontro das Filhas de Jó. Podem ser
almofadas, chaveiros, capinhas para celular... quanto mais criativo, melhor!

Bazar de roupas e acessórios – A ideia aqui é que os próprios membros do
Bethel arrecadem roupas e acessórios para o bazar. Pode ser realizado na
casa de algum dos membros (por exemplo) e deve ser bastante divulgado. O
que não for vendido vai para alguma instituição beneficente;

Auxílio de patrocinadores – Não dá pra falar em evento sem falar em
patrocinador. Assim como

a venda de

convites,

a

colaboração de

patrocinadores é essencial para o sucesso de um evento. Vale pedir para q u a
l q u e r pessoa! Do dono da padaria aos maçons da loja do pai/tio/avô, o
importante é correr atrás! Pode ser elaborado um ofício escrevendo
formalmente pra que seria a doação solicitada ou fazer uma visitinha a esses
locais com alguns membros da Ordem (sempre acompanhada de um tio do
Conselho)
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Tarde da Sobremesa - Cada menina fica responsável por arrecadar pelo
menos 3 pratos de doces (inteiros e em pedaços) e monta-se uma barraca na
praça da cidade, com autorização da prefeitura. Vale colocar vender também
água, levar uma placa escrito “Filhas de Jó” e montar uma mesinha explicando
o que a nossa Ordem.

Eventos temáticos – O Bethel deve, em conjunto, escolher um tema no qual
toda a decoração do evento deverá se basear. Em alguns casos é possível
ainda que até a comida servida esteja de acordo com o tema. Os eventos
temáticos trazem esse diferencial e acabam, de certa forma, sendo mais
convidativos! Além do tema, quanto mais diferenciais, melhor, como: DJ,
sorteio de prendas, danças (os próprios membros do Bethel podem criar uma
coreografia juntos e apresentar!), prêmios para os mais animados/ bem
vestidos da noite e etc. Bolar a própria decoração e dividir a confecção dos
doces a serem vendidos ajuda a diminuir os gastos e não deixam de ser
diferenciais!

Algumas ideias para eventos:

a) Festa Anos 60 / 70 /80;
b) Noite da Pizza;
c) Baile do Havaí;
d) Festa a Fantasia;
e) Halloween – Dia das Bruxas;
f)

Almoço de Massas;

g) Churrasco;
h) Nhoque com Frango;
i)

Sorvetada;

j)

Bingo;

k) Chá da Tarde;
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