NOTÍCIA

Programa de Fortalecimento do 3º setor da Global Communities
Brasil
Com o intuito de contribuir com as Organizações da Sociedade Civil e Conselhos Municipais de Direito, a Global
Communities Brasil, lançou o Programa de Fortalecimento do Terceiro Setor nas cidades de Horizontina/RS e Catalão/GO.
O Programa tem como propósito apoiar o fortalecimento das
capacidades em gestão das Organizações Sociais sem fins lucrativos,
aprimorando suas competências para o cumprimento de sua missão,
permitindo melhorias na qualidade dos serviços prestados e com isto,
alcance de ações sustentáveis.
O programa inclui 3 etapas de atividades planejadas, sendo a
primeira etapa direcionada as Organizações da Sociedade Civil que
atendem Crianças, Adolescentes e Idosos, a segunda é voltada para os Conselhos Municipais de Direito, e a terceira está voltada
à gestão de trabalho em rede.
Cada etapa do Programa contempla 3 fases:
Fase 1: Diagnóstico e Planejamento.
Fase 2: Fortalecimento das competências em gestão, através de oficinas e consultorias técnicas individualizadas.
Fase 3: Avaliação e recalibração.
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Para o diagnóstico e planejamento, foram criadas duas ferramentas, denominadas de: IDI – Índice de desenvolvimento
institucional e PMI – Plano de melhoria institucional.
O IDI é um auto diagnóstico que identifica o grau de maturidade da organização, levantando suas fortalezas e
oportunidades de melhoria em 4 pilares básicos: gestão organizacional, gestão de projetos, gestão de voluntários e gestão de
trabalho em rede.
Diagnosticada a maturidade da organização dentro de cada pilar, a mesma desenvolve um plano de melhoria institucional
- PMI, que permite traçar suas prioridades, atividades a serem desenvolvidas a curto e médio prazo, buscando desenvolvimento
organizacional para melhor atendimento da comunidade.
Por fim, o Programa de Fortalecimento do Terceiro Setor, busca incentivar e aprimorar o trabalho em rede entre OSCs,
poder público, comunidade e iniciativa privada, aprimorando suas relações com seus parceiros chaves, em busca do seu
desenvolvimento sustentável.
 Conheça o Índice de Desempenho Institucional (IDI) aqui.
 Conheça o Plano de Melhoria Institucional (PMI) aqui.
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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