NOTÍCIA

Passo a passo da seleção das comunidades - 2016
Para o ano de 2016, o Programa Semeando o Futuro estará selecionando novas comunidades para apoiá-las na identificação
das prioridades, planejamento, elaboração e implementação de projetos que atende as necessidades locais e coletivas. A
abordagem sobre o processo de seleção está baseada na experiência e nas aprendizagens do ano de 2015. A pré-seleção das
comunidades elegíveis, se obteve com base no resultado da pesquisa institucional feita no final de 2014 [Link] e de dados do
Plano Diretor de Horizontina que foi atualizado no ano de 2015, ao qual contempla informações demográficas e socioeconômicas
desagregado por comunidade/bairro. As comunidades pré-selecionadas foram: Bairro São José Operário, Bairro Bela, Bairro
Colato, Bairro Alvorada, Bairro Ouro Verde, Bairro Jardim Vila Nova, Bairro Panorama e o Bairro Belo Horizonte.
Ainda, para este ano, foi adotado como um dos critérios de seleção a manifestação de interesse das comunidades préselecionadas em envolver-se no processo ao qual o programa SF está propondo. Conheça abaixo o passo a passo para
mobilizar e engajar as novas comunidades.
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1. Pesquisa nas comunidades pré-selecionadas
Foi realizado nas comunidades pré-selecionadas uma pesquisa para nos
dar dados referentes ao nível sócio econômico, identificar possíveis
líderes em potencial, identificar as maiores necessidades para um
trabalho comunitário pela abordagem participativa e transparente e o
levantamento das principais prioridades.
2. Convidar líderes e comunidade para apresentar o programa
Com os dados da pesquisa como ponto inicial entre a comunidade e o
programa SF, foi realizado visita para os possíveis líderes em potencial
apontados pelos moradores duramente as pesquisas, a fim de articular
com os moradores a participação no programa SF.
A reunião comunitária foi realizada nos respectivos bairros, onde os moradores do bairro foram convidados para participar do
programa. O objetivo maior desses encontros foi de criar vínculo, bem com sensibilizá-los para esse trabalho colaborativo
comunitário.

3. Proposta para a comunidade participar do programa
Levando em consideração a metodologia utilizada pelo programa SF, onde o desafio é tornar cidadãos mais ativos em seus
bairros e não apenas clientes de um programa ou projeto, a comunidade interessada em participar do programa SF após o
primeiro contato através do encontro foi solicitado uma carta de intenção onde as comunidades deveriam expor os motivos aos
quais gostariam de participar do programa, o que esta abordagem poderá contribuir no desenvolvimento socioeconômica de seu
bairro e quais os benefícios para vida de seus moradores. Este documento deveria ser seguido de uma lista de moradores com
algumas informações pessoais e uma lista de nomes de pessoas voluntários da comunidade que se comprometem a fazer parte
de um grupo que será o elo de ligação com a equipe SF a fim de iniciar as primeiras atividades do programa. O prazo para as
comunidades manifestarem interesse foi de 05 dias úteis após realizado o primeiro encontro entre comunidade e equipe SF.
A partir daí, é iniciado a análise dos materiais recebidos e então, selecionado as novas comunidades!

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