RELATO

Embaixadores Comunitários
Pensando na sustentabilidade das atividades que o programa SF está realizando nos bairros do município de Horizontina,
o projeto “EMBAIXADORES COMUNITÁRIOS”, tem por objetivo fortalecer a capacidade das associações comunitárias para o
planejamento de suas prioridades, mobilizar recursos internos e externos, executar projetos em prol de melhorias nos bairros,
levando a uma melhor qualidade de vida dos moradores.
Em um convite aberto à sociedade local, a ideia foi de sensibilizar cidadãos voluntários, que com seus talentos e baseado
no compromisso social, apoiassem os bairros para que estes tivessem maior resiliência e capacidade de organização comunitária
e autogestão de seu desenvolvimento local. Esse é um projeto piloto que teve início em outubro de 2016 em três bairros: Paraíso,
Ouro Verde e Bela União.
Através de convites e divulgação na mídia, os três bairros – Bairro Paraíso, Bela união e Ouro Verde - estão sendo
contemplados com a participação de voluntários civis, que de maneira colaborativa e contínua, estão doando seu tempo e suas
habilidades para transformar a realidade local.
Inicialmente esses embaixadores comunitários foram orientados pela equipe do programa SF, bem como receberam um
treinamento da metodologia participativa – PACE, para então serem apresentados às comunidades.
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Acompanhados pela equipe SF, os embaixadores começaram a participar das reuniões de planejamento com os Grupos
Colaborativos, e assim começou o trabalho de análise e reconhecimento das prioridades de cada bairro no qual estavam inseridos
para apoiar. Nessa fase inicial de implantação do projeto de voluntários embaixadores nos bairros, a equipe SF está
acompanhando esse início de planejamento e execução de ações realizando feedbacks, para juntos construírem a
sustentabilidade do projeto e seu aprimoramento.
O que dizem algumas das embaixadoras comunitárias participantes do projeto:

“Fazer parte do Programa
Semeando o Futuro como
Voluntária Embaixadora é uma
experiência única. Através
dessa ação, pode-se levar e
sugerir melhorias como um todo
aos moradores do Bairro para
que alcancem cada vez mais
qualidade de vida, resiliência e
capacidade de organização
comunitária.

Grupos Colaborativos e seus embaixadores planejando o ano de 2017

Sou, juntamente com a Karine, Voluntária Embaixadora do Bairro Paraíso.
Tivemos uma acolhida carinhosa por todos e nossa primeira ação foi levar alegria às
crianças de 0 a 10 anos no período natalino. Fizemos um entardecer com o Papai
Noel na praça do bairro, cujo sorriso e alegrias desses jovens cidadãos foi altamente
gratificante.
Foi um evento simples, mas com a participação ativa da Diretoria da Associação
de bairro
moradores,
deixou
certeza
que
neste ano mais
de 2017
será
melhor ainda.
Paraeeste
ano, muitas
sãoaas
ideias de
para
sensibilizar
ainda
a comunidade,
para que o bairro se desenvolva com harmonia e sustentabilidade, através de projetos
sociais priorizados pelos moradores e fortalecimento da capacidade de gestão, não
só em relação aos projetos, mas, também, de suas vidas, principalmente no âmbito
familiar.
Posso dizer que ser Embaixadora Voluntária é um ato de doação e
desprendimento que possibilita ver realidades diversas de meu cotidiano. E isto me
faz ser mais GRATA ainda pela vida e pelo que ela nos proporciona.” - Sandra Luz

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. Este programa de três anos veio em parceria entre a
Fundação John Deere e Global Communities.

Leia mais: http://www.globalcommunitiesbrasil.org
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