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Capacitação de Liderança
Comunitária Juvenil
Com o propósito de instigar adolescentes a
pensarem no bem estar de suas comunidades,
o Programa Semeando o Futuro trouxe para
Horizontina a Jr. Achievement para aplicar o
Programa
Liderança
Comunitária.
A
capacitação proporcionou aos estudantes a
experiência da criação e operação de uma
organização comunitária. Assista o vídeo.

Curso de Extensão em Gestão
Comunitária Participativa
O curso de extensão em Gestão Comunitária
Participativa tem a finalidade de abordar
técnicas de desenvolvimento comunitário para
líderes comunitários. Essa técnica é uma
ferramenta que busca provocar mudanças no
pensar e agir das comunidades, desenvolvendo
suas habilidades para mobilizar recursos e
enfrentar as necessidades prioritárias através
de práticas democráticas, participativas e
transparentes, formando-se assim cidadãos
ativos e que assegurem à sua comunidade um
futuro sustentável. Assista o vídeo.

Obra de saneamento básico no
bairro Ouro Verde
Em outubro de 2015 a Global Communities
Brasil a convite do Ministério Público e Poder
Público Municipal de Horizontina aceitou ser
parceira no planejamento para implantação de
um sistema de esgoto cloacal, localizado no
Loteamento Ouro Verde. Leia mais.

Formatura da 1ª turma de
Informática Solidária
O projeto de Informática Solidária foi construído
pelo Grupo Colaborativo e apoiado pela Equipe
do Programa SF na busca de parcerias. O
objetivo principal do curso foi de proporcionar
conhecimentos
básicos
de
informática
inicialmente para o GC, permitindo a muitos
participantes o primeiro contato com o
computador. Leia mais.

Grupo mãos unidas – relato de uma
moradora
O Grupo Mãos Unidas é um grupo formado por
mulheres do Grupo Colaborativo e Associação
de Moradores do Bairro Bela União – uma
mulher ajudando a outra, essas são as palavras
que a Dona Iara costuma dizer e é ela quem
nos conta sobre a criação deste grupo e as
atividades que vem sendo desenvolvidas no
bairro. Leia mais.

Lançamento do projeto de capoeira
no bairro Bela União
Lançado no dia 06 de setembro o “Projeto
Capoeira Jovem & Cidadania” no bairro Bela
União para crianças e jovens do bairro. O
projeto criado pelo Grupo Colaborativo e
Associação de Moradores do Bairro Bela União
e apoiado pela esquipe SF, tem por objetivo
estimular através da Capoeira às crianças e
jovens a desenvolver o seu papel cidadão, arte
e cultura, esporte e lazer, desenvolvimento
corporal e pessoal, promovendo a convivência
e preparando-os para a vida pessoal e social

Leia mais.

Pesquisa Social do 3º Setor de
Horizontina/RS e Catalão/GO
Com intuito de planejar e propor projetos
sociais de alto impacto nos municípios de
Horizontina/RS e Catalão/GO, a equipe do
Programa Semeando o Futuro da Global
Communities Brasil encomendou uma pesquisa
as Instituições FAHOR em Horizontina e UFG
em Catalão, com objetivos de mapear e
diagnosticar as Instituições do município. Leia
mais.
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