Criando um novo "Paraíso" Através de Organização Comunitária

Assembleia comunitária

Vila Paraíso é uma pequena comunidade de menos de 100 residências que está no
perímetro rural-urbana de Horizontina, uma cidade de 18.000 habitantes. Vila Paraíso foi
fundada há 16 anos como um assentamento informal em volta da cidade.
Desde a sua fundação, os moradores têm lutado para ganhar um sentido de identidade
comunitária; atualmente os residentes não têm os títulos de propriedade para suas casas,
calçadas e estradas pavimentadas. A comunidade tem uma pequena praça com um velho e
abandonado prédio da escola que representa uma ameaça para a segurança e saúde dos vizinhos
próximos, especialmente crianças pequenas.
Tão pouco como há seis meses, os membros
da comunidade estavam desorganizados e,
resolveram unir forças da comunidade para
determinar o seu futuro. Adélio Furtado, que viveu
em Paraíso durante os últimos nove anos e é
motorista de caminhão para uma empresa de
lacticínios empresa, explica: "Os membros da
comunidade mal conversam uns com os outros;

Reunião de CDC

todos focados em seus próprios problemas sem pensar sobre o que a comunidade poderia fazer
em conjunto para resolver as prioridades da comunidade. Eu até então nunca tinha participado
em qualquer atividade da comunidade; Pensava que era melhor fazer as minhas próprias coisas
e deixar os outros resolvendo os problemas da comunidade. "
Em janeiro de 2015, o programa Semeando o Futuro começou a engajar membros da
comunidade para motivá-los a começar organização e planejamento para o futuro da sua
comunidade. Equipe do programa ajudaram a facilitar uma reunião de assembleia da
comunidade onde os moradores concordaram em nomear e eleger os membros da comunidade
a um conselho de desenvolvimento comunitário (CDC). Semeando o Futuro treinou os membros
do CDC da Paraíso e outras comunidades-alvo sobre como executar avaliações comunitárias e
desenvolver planos de ação da comunidade. O CDC, membros da Vila Paraíso, trabalharam com
os seus vizinhos para desenvolver uma visão comunitária, e identificar as prioridades da
comunidade e classifica-las.
Durante uma recente reunião da assembleia
da comunidade, membros do CDC apresentaram os
resultados do plano de ação da comunidade e os
moradores concordaram em priorizar e trabalhar no
sentido de: (1) a obtenção de títulos de propriedade
de suas casas, (2) a revitalização do parque da
comunidade e (3) a formação de uma associação de
bairro. Residentes da Paraíso já começaram a ver os
frutos em sua comunidade a partir de organizados
esforços e compromisso do governo local, onde os
buracos foram preenchidos pelo setor de obras do Votação aberta em Assembleia comunitária
município, o conselho municipal aprovou um novo plano diretor, que será permitido que os
residentes da Paraíso obtenham os títulos de propriedade, e um passeio está sendo construído
em torno da praça da comunidade como a primeira fase de uma revitalização do projeto. E,
talvez, o mais importante, os membros do CDC têm começado a elaborar o regimento interno e
organizar a criação de uma associação de bairros como uma organização legalmente reconhecido
que será capaz de apresentar projetos e mobilizar recursos para sua comunidade.
Furtado fala orgulhosamente agora de seu novo papel como um líder da comunidade e a
transformação ocorrendo em Paraíso: "Nós sabemos agora que, quando organizamos podemos
alcançar mais juntos do que nós individualmente. E agora temos os membros da comunidade
treinados no planejamento e estamos capazes de organizar a ação comunitária e tomar decisões
em conjunto, como uma comunidade e, como um líder que pode ajudar a harmonizar a
comunidade e permitir a todos a oportunidade para falar sobre como gerenciar o
desenvolvimento da Paraíso ".
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O programa Semeando o Futuro tem como meta, aperfeiçoar a capacidade das comunidades e
instituições locais para que juntos tenham maior autonomia em busca de melhores condições
socioeconômicas, principalmente ao se tratar de jovens em condições de vulnerabilidade. Este
programa de três anos veio em parceria entre a Fundação John Deere e Global Communities.

