Guia para Ação
Simples Passos na Direção da Mudança

CRIADO POR:

Esse guia foi criado por jovens que trabalharam
para realizar seus próprios objetivos e iniciaram
uma mudança positiva no mundo.

Guia para Ação
Introdução
Seja Bem Vindo ao Guia para Ação do TakingITGlobal. Ele foi desenhado para ajudar você a colocar seus sonhos
dentro da realidade. Esse guia está preenchido de experiências de jovens líderes ao redor do mundo para a
pesquisa Masters conduzida pela Co-Fundadora do TakingITGlobal, Jennifer Corriero, sobre
Youth-Led Action in an International Context - Ação da Liderança Jovem em um Contexto Internacional
(http://research.takingitglobal.org/youthaction) Nós esperamos que isso possa providenciar à você a direção e o
suporte que necessita para melhorar seu trabalho na direção de realizar a mudança que você deseja ver no mundo.
Boa Sorte e lembre-se que precisa ser divertido!

Resumo do Processo
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REFLETIR & ESTAR INSPIRADO
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Pense sobre as mudanças que você
gostaria de ver acontecendo, se
elas estão em você, na sua escola,
comunidade, país ou até no mundo.
Quem ou o quê inspira você para a
ação? Procurar fontes de inspiração
pode oferecer à você excelentes idéias
e ajudá-lo a encontrar a força para
colocar sua visão dentro da realidade.
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IDENTIFICAR & ESTAR INFORMADO
Quais questão deixam você
mais apaixonado? Aprenda mais
colecionando informações sobre as
coisas que interessam você. Ao se
informar você estará mais preparado
para atacar desafios duvidosos que
podem aparecer no futuro.
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TER UM IMPACTO PERMANENTE
Monitoramento e avaliação são partes
importantes da administração do projeto.
Durante o processo e no final do seu
projeto você irá identificar os obstáculos
que você enfrenta e as lições que você
aprende. Motivar jovens a estarem
envolvidos na questão que você cuida
é um excelente caminho para sustentar
seus esforços. Lembre-se, até se você
não realizar tudo que espera, você irá
influenciar outros e haverá crescimento
de experiência pessoal!
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PLANEJAR & ESTAR EM MOVIMENTO
Agora que você está equipado para a
ação, é tempo de começar a planejar.
Comece identificando a questão que
você está mais interessado e o objetivo
que te leva para essa direção. Quando
você achar seu plano, seja positivo e
focado. Encontrar obstáculos é normal.
Você frequentemente aprende mais
quando as coisas são mais difíceis do
que quando são mais fáceis!

LIDERAR & CONSEGUIR OUTROS
ENVOLVIDOS
Ser um bom líder é construir as
habilidades que você tem e saber
como alavancar as forças de outros.
Escreva abaixo as habilidade que você
e sua equipe de membros possuem
e veja como cada membro de sua
equipe pode usar suas próprias forças
para liderar em diferentes caminhos.
Lembre-se que uma boa liderança
inclui uma boa equipe de trabalho!
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ESTAR CONECTADO
Networking (trabalhar em rede)
pode dar à você idéias, acesso
ao conhecimento e experiência,
e ajudar a ganhar suporte para
seu projeto. Crie um mapa do
seu trabalho em rede e siga a
pista de seus contatos.

Guia disponível em: http://www.takingitglobal.org/guidetoaction
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Introdução

Simples Passos na Direção da Mudança

Refletir
Reflita sobre o mundo ao seu redor. Pense sobre o que você vê.
Imagine o mundo que você gostaria de viver.
Agora o quê você vai precisar fazer para o mundo se transformar de acordo com a sua visão?

Você pode pensar em algumas coisas que você gostaria de mudar ou aperfeiçoar?
Sobre você?

Sobre sua escola?

Sobre sua comunidade?

Sobre seu país?

Sobre o mundo?

REFLETIR & CONSEGUIR INSPIRAÇÃO
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Simple Steps Towards Change

Conseguir Inspiração
As sementes de cada nova idéia de um projeto ou iniciativa geralmente estão enraizadas dentro de uma
fonte de inspiração. Reserve um minuto para pensar quem ou o quê inspira você. Você tem um mentor? Você
tem um herói? Existe alguém em sua vida que você realmente respeita ou alguém que representa alguma
coisa importante para você? Escreva abaixo o nome de algumas pessoas que inspiraram você e porque. Pode
ser alguém que você conhece como amigo, professor ou membro de família, ou talvez um líder comunitário,
autor, artista ou ativista?

Pessoas Inspiradas
“Como membro doTakingITGlobal, Eu experimentei uma
diversidade magnífica de caminhos de pensamento
no mundo. Eu acredito que minha experiência no
TakingITGlobal causou impacto em minha personalidade
e percepção de outros em um caminho muito positivo.
Ser parte dessa comunidade ampliou minha mente ao
participar de quadros de discussão, aperfeiçoando a
resolução de conflitos com o próximo. Através da Galeria
Global, eu compartilho meu trabalho artístico que reflete
minha experiência cultural com artistas ao redor do mundo. Mais importante
ainda, o trabalho voluntário que me fez engajar na minha comunidade local
está providenciando uma nova dimensão global.” 		
- Ayman, Egito
“Nós vivemos em um contexto de ignorância – pessoas
não pensam sobre como suas ações ou falta de ações
afetam outros,” diz Lina, fundadora do United Students
for Fair Trade (USFT). “Universidades providenciam uma
arena comum para aumentar a conscientização sobre
desigualdades em um centro - corporativo de comércio
global modelo. Entretanto, o curriculum acadêmico
frequentemente paraliza no que diz respeito à sugestões alternativas viáveis.”
Lina participa da conscientização sobre Comércio Global em um movimento
estudantil que agora tem mais de 300 Universidades através dos Estados
Unidos atualizando campanhas.		
- Lina, Estados Unidos
“Jovens não somente asseguram sustentabilidade, eles
colocam energia no processo e são aqueles que mais
divulgam e direcionam a tecnologia – ampliando a
inovação”, diz ‘Gbenga, que trabalha incansavelmente,
há mais de cinco anos, sobre fortalecer a voz da juventude
no processo de tomada de decisão como ela relata em
Information and Communication Technologies (ICTs).
				
		
- `Gbenga, Nigéria
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Refletir & Conseguir Inspiração

Caminhos para
a juventude mudar
o mundo:
• Como vozes contra a injustiça
• Promovendo conscientização
ambiental e social
• Comparecendo em fóruns,
conferências e summits
• Como treinadores, mentores e
Professores
• Como artistas, músicos e atores
• Organizando petições, protestos
e campanhas
• Como empreendedores criando
negócios e trabalhos
• Como voluntários arrecadando
fundos para caridade
• Como consumidores conscientes
• Como usuários responsáveis da
natureza

Simples Passos na Direção da Mudança

Conseguir Inspiração
A cada dia, 6.000 Africanos morrem de AIDS. A cada dia, mais de 11.000 são infectados. Milhões de
crianças se tornam órfãs, forçadas a enfrentarem a vida de pobreza e vulnerabilidade. Aos 7 anos,
Mabvuto perdeu seus pais e anos mais tarde suas três irmãs e um dos seus irmãos. Quando criança,
ele enfrentou uma situação trágica e um ponto principal, se encontrar iniciando a vida nas ruas com
quase nada de esperança. Devido a natureza dessa vulnerabilidade, ele conseguiu uma chance de ir à
escola e estudar Tecnologia da Informação através de um programa do governo. Essa oportunidade
ajudou Mabvuto a ganhar uma variedade de habilidades e liderar o desenvolvimento de uma
iniciativa incrível - Youth Care Trust. Mabvuto explica que o
objetivo desse projeto é “tirar crianças e jovens vulneráveis das
ruas e trazê-los para viver em um ambiente estável e seguro”.
Através da criação de arrecadação de fundos com concertos musicais e esportes
que aumentam a conscientização sobre HIV/ AIDS, chegou mais dinheiro para
suportar o projeto. Eles decidiram alugar uma casa para providenciar abrigo para
12 crianças órfãs como também oferecer educação e treinamento em alfabetização
básica, HIV/ AIDS, Tecnologia da Informação e outras áreas relevantes. Conseguir
terreno para florescer essa idéia não foi tarefa fácil.
						
- Mabvuto, Malawi
Em anos recentes, o Ministério da Educação da Nova Zelândia fez um investimento tecnológico
significativo no setor da educação. O principal objetivo era ter cada sala de aula equipada com
computadores ou laptops para realçar o aprendizado e preparar
melhor os estudantes para o século 21. Muito rapidamente,
eles encontraram os Professores que poderiam prepará-los
dessa maneira. Cherrie explica que “alguns Professores se
sentem incomodados em usar a tecnologia de início. Eles não
compreendem o valor de usá-la - como o computador é natural para crianças”.
Para ajudar Professores a incorporarem melhor Information and Communication
Technologies (ICTs) - Tecnologias de Informação e Comunicação - dentro de
suas vidas e na sala de aula, Tech Angels formou Wellington Girls’ College. A idéia era fazer com que estudantes com
compreensão técnica trabalhassem um por um com Professores a cada semana, ajudando a aperfeiçoar sua própria
capacidade de alfabetização em ICT.						
- Cherrie, Nova Zelândia

Fontes de Inspiração:
•
•
•
•

Ler histórias sobre jovens inspirados
Reserve um tempo para se conectar com a natureza
Navegue pela internet e veja sites inspirados
Vá à sua galeria de arte local, museu ou centro cultural

Online:

Verifique as histórias de membros no TakingITGlobal:
http://featuredmembers.takingitglobal.org
Encontre jovens ativos do Afeganistão ao Zimbabwe aqui:
http://members.takingitglobal.org

Refletir & Conseguir Inspiração
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Identifique suas Paixões
Volte a pensar em suas reflexões sobre coisas que você gostaria de mudar ou melhora no mundo, quais são
mais importantes para você? Quais questões realmente te despertam paixão? O quê motiva você?
Reserve um momento para criar uma lista das questões que são importantes para você. É importante
identificar as questões que mais interessam você, pois elas serão de grande ajuda para seu caminho na
direção da mudança.

Procure algumas coisas como:

Agora crie a lista das suas prioridades:

cultura & identidade
abusos
violência jovem
tecnologia educacional
construir a paz
mudança climática
direitos humanos

Brainstorm! O quê mais interessa ou preocupa você?
Saúde & Bem
Estar
Dieta & Nutriçã
o
Sexualidade
HIV/AIDS
Doenças
Fitness e Espo
rte
Abusos

Artes & Mídia
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l
ua
ct
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In
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ura
pressão & Cens
Liberdade de Ex
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ltu
Cu
g
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ar
M
Publicidade &
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icação
Redação & Publ
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Online:

Aprenda mais sobre diferentes questões que afetam nosso
mundo. Visite Understanding the Issues no TakingITGlobal
http://understanding.takingitglobal.org/

identificar & estar informado
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Estar Informado
Desenvolva seu conhecimento e habilidade para estar informado sobre questões que preocupam você. Isso
irá permitir que você seja mais efetivo e tenha um alto impacto para atualizar as mudanças que você deseja
que aconteçam. Baseado nas questões você tem apenas que identificar…

Pergunte à você
O quê mais posso aprender sobre as questões que me preocupam?
Desenvolva questões que você quer responder. Aqui estão algumas que você pode usar.
•
•
•
•
•

O quê faz dessa questão única e importante?
Quem é mais afetado por essa questão e porquê?
Como essa questão se diferencia de maneira local, nacional, regional e global?
Quais abordagens diferentes foram feitas para compreender e atacar a questão?
Quais grupos estão atualmente trabalhando na direção dessa questão? (considerar diferentes setores
como governo, corporações, Organizações não-governamentais, grupos jovens, agências das Nações
Unidas, etc.)

Listar outras questões aqui:

Encontre três websites relacionados às
questões que você deseja aprender mais.
Coloque aqui:
1.
2.
3.

Como eu posso acessar mais informação?
• escola ou biblioteca local – verificar livros, revistas, filmes,
e mais.
• navegar pela Internet – visite websites de organizações
interessantes, sites de governo, revistas e jornais online.
Avalie a credibilidade da informação que você encontra
na internet.
• Família, amigos e Professores – não existe perigo nessas
fontes. Você pode ficar surpreso com o que eles sabem.

Com quem você entrará em contato?
Um caminho para conseguir informação é chamar um perito ou uma organização para achar o que você
precisa saber. Nós iremos falar mais sobre networking na seção do Guia Get Connected (Estar Conectado).

Online:

Buscando por um grupo que trabalha em sua área de interesse?
Tente: http://organizations.takingitglobal.org e busque pela categoria.
verifique nosso calendário de eventos em:
http://www.takingitglobal.org/resources/events/
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Dias Reconhecidos Internacionalmente
Você sabia que… Os Dias Reconhecidos Internacionalmente pelas Nações Unidas Incluem:
21 de Fevereiro

Dia Internacional da Língua Mãe

8 de Março

UN Dia Internacional dos Direitos das Mulheres e da Paz

21 de Março

Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial

22 de Março

Dia Mundial da Água

7 de Abril

Dia Mundial da Saúde

22 de Abril

Dia da Terra

3 de Maio

Dia Mundial da Liberdade de Imprensa

17 de Maio

Dia Mundial das Telecomunicações

21 de Maio

Dia Mundial da Diversidade Cultural pelo Diálogo e Desenvolvimento

22 de Maio

Dia Internacional da Diversidade Biológica

31 de Maio

Dia Mundial do Tabaco

4 de Junho

Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão

5 de Junho

Dia Mundial do Meio Ambiente

17 de Junho

Dia Mundial do Combate à Desertificação e à Seca

20 de Junho

Dia Mundial do Refugiado

26 de junho

Dia Internacional contra o Abuso de Drogas e Tráfico Ilícito

26 de Junho

Dia Internacional de Suporte às Vítimas de Tortura

11 de julho

Dia Mundial da População

9 de Agosto

Dia Internacional da População Indígena no Mundo

12 de Agosto

Dia Internacional da Juventude

23 de Agosto

Dia Internacional para Lembrar do Comércio de Escravos e da Abolição

8 de Setembro

Dia Internacional da Alfabetização

16 de Setembro

Dia Internacional pela Preservação da Camada de Ozônio

21 de Setembro

Dia Internacional da Paz

10 de Outubro

Dia Mundial da Saúde Mental

16 de Outubro

Dia Mundial da Alimentação

17 de Outubro

Dia Internacional pela Erradicação da Pobreza

16 de Novembro

Dia Internacional da Tolerância

20 de Novembro Dia Universal das Crianças
25 de Novembro Dia Internacional pela Erradicação da Violência Contra a Mulher
1 de Dezembro

Dia Mundial da AIDS

2 de Dezembro

Dia Internacional da Abolição dos Escravos

3 de Dezembro

Dia Internacional das Pessoas com Deficiências

5 de Dezembro

Dia Internacional do Voluntário no Desenvolvimento Econômico e Social

10 de Dezembro

Dia dos DIreitos Humanos

18 de Dezembro

Dia Internacional dos Migrantes

Para mais informação, por favor visite: http://www.takingitglobal.org/understand/intdays/

identificar & estar informado
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Liderar seu Projeto para o Sucesso
Identificar suas habilidades e características irá ajudar você a liderar seu projeto com sucesso. Começar
compreendendo suas próprias necessidades e seus esforços, e considerar como criar uma equipe poderá
ajudar você a realizar melhor seus objetivos. Ajudar sua equipe de membros a identificar e alavancar suas
próprias forças e talentos para o projeto é uma importante parte da liderança. É importante também assegurar
que todos os envolvidos são capazes de compartilhar a visão que você está tentando colocar em prática.

Você consegue pensar em alguém que mostra forte liderança? O quê faz dessa pessoa um bom líder?

“Quem mais você conhece que pode trabalhar sem tentar?” (Membro TakingITGlobal, 23, Kenya)
Reflita sobre as seguintes características de liderança. Circule as características que mais se encaixam em sua
personalidade e habilidade, e adicione qualquer uma que você acha que está faltando.

Capacidade de acomodar
necessidades diversas

Responsável

Criativo

Sabe escutar

Humilde

Mente Aberta

Impressionável

Sabe jogar em equipe

Capacidade de transferir habilidades

Saber se aproximar

Dedicado

Justo

Honesto

Imaginativo

Paciente

Busca se aperfeiçoar sempre

Inteligente

Capacidade de trabalhar sob pressão

Carismático

Compreensivo

Focado

Humanitário

Modesto

Persistente

Profundamente Comprometido

Dinâmico

Capacidade de iniciativa

Compassivo

Motivado

Bom para tomar decisão

Talentoso

Visionário

Personalidade

“Equipes devem estar conscientes que elas são compostas por indivíduos únicos com atitudes diferentes e
experiências culturais diversas. Cada membro deve aceitar isso e complementar as necessidades de cada um.”
(MembroTakingITGlobal, Philippines, 26)
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Desenvolver uma Equipe
Trabalho em equipe envolve ter um grupo de pessoas trabalhando juntas na direção de um objetivo comum,
compartilhando senso de proposta. É importante lembrar que cada um dentro do projeto pode liderar em
caminhos diferentes - e cada membro da equipe
Equipes excelentes são aquelas que permitem:
pode melhorar seus objetivos pessoais.
•
•
•
•
•
•
•

Ter abertura para discussão em sua equipe permite
que cada pessoa possa compartilhar características
que elas gostariam de desenvolver e aperfeiçoar de
maneira individual dentro do grupo.

Um senso de confiança e aproximação
Compartilham um senso de propriedade
Colocam em ordem papéis e responsabilidades
Comunicação efetiva e contínua
Respeitam a diversidade
Um senso de diversão, criatividade e abertura
Um espaço contínuo de aprendizado e conhecimento

Todos os membros da equipe podem também
preencher um quadro, similar ao que aparece logo abaixo, para identificar os caminhos em que cada pessoa
pode contribuir melhor dentro do projeto. Primeiro discuta isso com seu grupo e então preencha o quadro.
Você verá que cada membro de sua equipe engloba experiências e habilidades únicas. Isso é bom! Fortalece
uma equipe e ajudará você a alcançar os objetivos do seu projeto.
Nome

Coisas que gosta
de fazer

Palavras que me
descrevem

Minhas
habilidades

Minhas habilidades, O
que mais me interessa
nesse projeto

Exemplo:
Moustafa

Escrever para jornais de
escola, jogos de escola

Trabalho pesado, criativo,
contínuo

Escrever documentos, Ganhar experiência prática
estar presente à
frente de audiências

Exemplo
Vera

Checking out cars,
playing video games

Competitive, athletic

Organizar lavacarro ou torneio
de esportes para
arrecadar dinheiro

Ter impacto sobre uma questão
que me preocupa

Networking aumenta suas chances de acessar recursos que podem ajudar você a realizar os objetivos
de seu projeto. Verifique os seguintes recursos:
• Voluntários, Mentores ou Patrocinadores: pessoas que estão dispostas a ajudar compartilhando habilidades, conhecimento
e experiência.
• Organizações: que podem ser capazes de providenciar assistência técnica, suporte legal, assistência técnica, suporte legal,
acesso à provisão de escritório ou materiais e acesso à oficinas ou capacidade de treinamento.
• Bibliotecas ou Centros Comunitários: que podem providenciar acesso à locais de reunião
• Fundos: pessoas que estão dispostas a fazer doação ou oferecer sugestões sobre onde aplicar subvenções, conhecimentos
ou eventos.
• Mídia: conexões com jornalistas que podem promover seus esforços através de rádio, televisão, mídia impressa ou pela internet.

liderar & conseguir outros envolvidos
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A importância do Networking (Trabalho em Rede)
O quê é network?
Network é um grupo de pessoas ou recursos que podem ajudar a fazer informações e oportunidades mais
acessíveis de uma pessoa para outra.
Como o network pode me ajudar a agir?
Networking pode dar à você idéias, acesso ao conhecimento e experiência, ajudar você a ganhar suporte
para seu projeto, e finalmente, realizar a melhor ação possível.

Identificar seu Networks
Existem muitos tipos de networks. Networks informal inclui amigos e família, networks formal inclui contatos
de negócios, pessoas que você encontra em conferências, ou pessoas que você conhece através de trabalho
voluntário. Verifique exemplos de network formal e informal abaixo.
Meu Irmão mais velho trabalha
com desenho gráfico, ele
se ofereceu para desenhar
nossos panfletos e posters
gratuitamente.

Joe Westerbegrg é produtor de “Healthy &
Happy”. Um rádio que fala de saúde e bem
estar. Ele quer ajudar com um espaço para a
equipe nessa rádio. Então eu posso prometer
conscientização sobre HIV/ AIDS em meu
projeto. Eu conectei Joel através de James.

Klyomi é minha
melhor amiga

A mãe dela
está em uma
biblioteca
Ela pode ajudar nossa
equipe com algumas salas
para reunião

Dr. Sabrina Kwon trabalha com
pesquisa em HIV/ AIDS. Ela veio
em minha sala para falar sobre
carreiras.
Ajid Muzundar trabalha na Unidade
Pública de Saúde com prevenção em
HIV/ AIDS. Dr. Kwon me colocou em
contato com ele.

James Harris trabalha em uma estação de
rádio. Eu encontrei ele depois de um trabalho
voluntário em um hospital.
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Estar Conectado

Dr. Muzumbar poderia me dar um
conselho sobre como promeover meu
projeto para a juventude.
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Mapa do Seu Networks
Desenhe um mapa do seu networks formal e informal. Com
o progresso do seu projeto, você irá notar que seu networks
cresce quando você está conectado com outras pessoas.
Ao construir seu network, manter informações de contato
é essencial. Os seguintes quadros mostram exemplos de
colaborações em potencial. Use o espaço permanente para
manter a pista de seus próprios contatos.

DICA: Networking significa usar seus contatos,
compartilhar informação, idéias e fortalecer seu
próprio trabalho. Construir e manter seu network
é também uma parte vital do networking.

Estar conectado
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Plano & Estar em movimento
Agora que você já identificou as questões que te preocupam, você aprendeu mais sobre as questões e
reconheceu suas habilidades e as da sua equipe. Você também aprendeu sobre a importância do networking
e de estar conectado com aqueles que podem ajudar você a realizar seus objetivos. Você está pronto para
desenvolver e implementar um plano de ação.
Mantenha em mente as questões que você identificou, quais objetivos você irá trabalhar na direção do seu
plano de ação? Aqui estão alguns possíveis exemplos:
Aumentar…
• Representação de crianças e jovens no processo
de tomar decisão
• Sentimento de responsabilidade pelas futuras
gerações
• Conhecimento da sociedade civil
• Saúde da Comunidade
• Conscientização sobre meio ambiente
• Demanda por comércio justo de produtos
• Trabalho para capacitação de jovens
(especialmente jovens vulneráveis)
• Taxas de alfabetização (leitura, computador, etc)
• Respeito entre jovens e adultos (diálogo entre
gerações)
• Esperança no país

Reduzir…
• Número de pessoas que fumam
• Número de pessoas infectadas pelo HIV/ AIDS
• Barreiras culturais, estereótipos e intolerância
• Nível de Pobreza
• Desabrigados

Escreva seu objetivo aqui

Agora é hora de planejar. Como você pode usar melhor suas habilidades e capacidades? Existem muitos
caminhos para fazer a diferença. Você pode trabalhar com outros ou sozinho. Você pode se unir à uma
iniciativa ou iniciar a sua própria.
Brainstorm 5 possíveis ações relacionadas à essa questão que você identificou:
1.
2.
3.
4.
5.
Circule as idéias que você estaria disposto a implementar agora, e desenhe uma estrela
um que você quer trabalhar como parte de seu plano de ação!
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ao lado de cada

Simples Passos na Direção da Mudança

Possíveis Atividades do Projeto:
Qual ação você pode tomar na direção de realizar a missão de seu projeto? Aqui estão algumas atividades
que a juventude anda fazendo em diferentes partes do mundo:
• Campanhas de Defesa
(i.e. Comércio Justo)
• Ligação de Pessoas graduadas com trabalho
(suporte com Resumo e Promoção)
• Prêmios de Programas de Alfabetização através
do Hip Hop
• Campanhas de Conscientização
(i.e. violação dos direitos humanos)
• Mapeando Organizações e Gupos Jovens
(criando diretório de serviços)

• Jogando Teatro Eco
• Materiais Educacionais (criar e distribuir)
• Configuração de telecentros
(acesso à internet e centros de treinamento)
• Habilidades de Educação Ambiental & treinamento
vocacional
• Programa de Intercâmbio entre estudantes
• Direcionamento de Alimentação/ Roupas
• Campo de Verão
• Amizades  (programa amigo de caneta)

• Programas de Construção de Casas Mentorship

• Summits & Festivais

• Limpando Espaços Públicos

• Arrecadação de fundos (i.e. equilíbrio de vendas)

• Ação do Dia Nacional do Estudante

Terapia Através da Arte

• Serviço Comunitário

• Arrecadação de fundos para Biblioteca

• Video de Anúncio

• Teatro Tolerância

• Fóruns Abertos de Discussão

• Jogos (com mensagem social)

(sobre tópicos relevantes para a comunidade)
• Serviço Comunitário de Internato
• Educação com Olhar Fixo
• Projeto de Conferência Playground
(arrecadação de fundos para atividades de caixa)

• Iniciativas para Plantar árvores
• Sistema de Aperfeiçoamento da Administração dos
Resíduos
• Promoção do Voluntariado (abraçar um festival
voluntário)

• Defesa de Contestação Política

• Oficinas & Programas de Alfabetização na Internet

• Teste de Conselho Político Central

• Conselhos da Juventude

• Eventos Culturais

(Nível Municipal ou Nível Nacional)

• Competição Pública (tópico de agricultura)

• Treinamento em Liderança

• Desenvolvimento de Network

• Consultas e Fóruns da Juventude

• Leitura para pessoas analfabetas

• Planos de Tarefas (sobre questões sociais)

• Distribuição de Kits de Saúde

• Mídia/ Rádio da Juventude

• Pesquisa de divisão de melhores práticas

plano & estar em movimento
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Desenvolva seu Projeto de Ação
Todo dia nós tomamos decisões que causam algum
impacto. A forma como nós tratamos outras pessoas,
o que nós compramos e os recursos que nós usamos
causam algum efeito. É essencial configurar objetivos e
sempre trabalhar na direção deles para assegurar que
seu impacto seja positivo.
Toda excelente ação começa com um passo solitário. Já
que você tem um plano de ação, o melhor lugar para
começar é com você mesmo e com ações pessoais que
você pode tomar.

Ações Possíveis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

reduzir seu consumo de energia
estar unido com uma organização de benefício social
discutir quando alguém contar uma piada racista
Vestir uma camiseta com uma mensagem positiva
tomar parte em protestos e manifestações
organizadas pela paz
comprar produtos certificados pelo comércio justo
criar um website pela caridade
atualizar conselho estudantil
dar sua opinião em uma rádio “call in”
educar seus amigos e conseguir outros interessados
participar dos quadros de discussão do TIG
escrever um artigo para o jornal virtual Panorama do
TakingITGlobal

Preencha o Quadro abaixo.
Se sua questão era ambiental seu objetivo poderia ser reduzir seu uso de energia e seu quadro deve ser
semelhante à esse:
Passos na Direção de
Realizar seus Objetivos

Qual ajuda é
necessária?

Possíveis Obstáculos

Como você irá saber
se está alcançando o
sucesso?

Apagar as luzes quando eu
deixar a sala

Solicitar lembretes de amigos
e familiares

Esquecimento e Preguiça

Ao economizar dinheiro para a
conta de luz do mês

Usar mais energia eficiente
como lâmpadas econômicas

Comprar novas lâmpadas
econômicas

Custo das novas lâmpadas

Necessidade de comprar
menos lâmpadas no futuro,
redução do custo de enrgia

Agora que você identificou possíveis obstáculos, como deve vencê-los?

Sugestões Úteis:

Online:

Verifique projetos listados no TakingITGlobal
como exemplos:
http://projects.takingitglobal.org
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•
•
•
•

Tenha alguém que possa fazer saltar idéias
Configure objetivos por meses e semanas
Recompense você mesmo para realizar objetivos
Trabalhe em rede e esteja conectado com aqueles
que possuem interesses semelhantes
• Esteja certo que seus objetivos são possíveis e
mensuráveis
• Não desista!

Simples Passos na Direção da Mudança

Criar um Plano de Projeto em Grupo
Esperança, agora você já sente que está pronto para desenvolver um projeto de ação em comunidade!
Missão do Projeto:
Voltar às questões que você identificou antes, deixar claro o que você quer realizar em seu projeto.
Atividades do Projeto:
Qual ação você pode realizar na direção de colocar em prática a missão de seu projeto?
Treine Abaixo
Você conhece sua missão. Agora, use o quadro abaixo para dividir seu projeto dentro das atividades específicas. Completar essas atividades irá assegurar que seu projeto seja um sucesso. Se seu projeto é promover
economia de energia, seu quadro deve ser semelhante à esse:
Atividade
Criar posters sobre
economia de energia

Recursos
Materiais de Arte
(papel, pintura)

Responsabilidade
Kareem: escrever conteúdo para posters
Jessica & Kaleb: desenhar e pintar
Michael: fotocópia e post

Limite/ Prazo
1 de Maio de 2004

Completar esse quadro ajudará você a identificar seus próximos passos. Já que seu trabalho está na direção
de implementar as atividades de seu projeto, volte para várias seções desse guia que podem dar suporte para
você se movimentar ao longo disso.
Aumentar a Conscientização
Ela também pode ajudar a conseguir publicidade e deixar que outras pessoas conheçam seu projeto! O Bocaa-Boca é uma das ferramentas mais fortes de marketing. Fique entusiasmado! Deixe outros saberem como
e porque devem se envolver! Um dos caminhos para promover seu projeto é adicioná-lo aoTakingITGlobal:
http://projects.takingitglobal.org
Materiais para Criar o Projeto
Já que você vai começar a explicar seus planos de projeto e idéias para as pessoas, você deve encontrar pessoas que solicitam
informações adicionais. É sempre útil criar 1-página de descrição de seu projeto. Você também vai sentir necessidade de criar uma
Proposta de Projeto detalhada. Basicamente, uma proposta de projeto inclui seções como:
•
•
•
•
•
•
•

Experiêcia/ Circunstância (destacar as necessidades que precisam ser direcionadas)
Missão e Objetivos (o que você deseja realizar)
Atividades (como irá realizar seus objetivos)
Pessoas Envolvidas (incluir uma pequena descrição sobre você e sobre os membros de sua equipe)
Parceiros (você pode adicionar isso na sua lista já que você vai encontrar organizações dispostas a ajudar)
Linha de Tempo (mencionar principais marcas/ acontecimentos)
Orçamento/ Recursos (o que você necessita para atualizar suas atividades)

• Avaliação (como você classifica o sucesso de seu projeto)

Se você escolheu desenvolver uma proposta de projeto, ele pode ser compartilhado com potenciais patrocinadores de seu projeto.

plano & estar em movimento
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Implementar
Agora que você já tem um plano, é hora de implementá-lo! Você deve encontrar obstáculos ao longo do
caminho. É normal. Lembre-se, com força e perseverança você alcança o sucesso. Constantemente você vai
ouvir influências positivas e receber recursos que ajudam.
Aqui está uma lista de desafios que outros jovens ao redor do mundo encontram ao desenvolver seus
próprios projetos:
• Falta de experiência anterior e sentimento de intimidação
• Falta de infraestrutura para suportar operações
(facilidade de reunião/ trabalho, energia, internet, telefone, fax)
• Equipes dinâmicas (recrutar, administrar e motivar voluntários, estrutura de grupo e tomada de decisão,
trabalho virtual, políticas internas, construir confiança)
• Falta de compreensão por outros
• Outras questões recebem mais atenção
• Burocracia, trabalho escrito, registro da organização com o governo, etc.
• Barreiras da Língua (ie: tradução de comunicações)
Resolvendo Problemas
Quando se enfrenta um problema é importante estar focado, comprometido, entusiasmado e determinado!
Quais os desafios que você acha que pode encontrar para implementar seu projeto?
Pense em três soluções possíveis.
1.
2.
3.
Aqui estão algumas dicas adicionais:
• COMPREENSÃO do problema. Você precisa reunir informação. Isso irá ajudar a articular o problema
em suas próprias palavras.
• BRAINSTORM de possíveis soluções. É útil fazer isso dentro do grupo. Existem muitos caminhos
criativos para crescer com soluções possíveis.
• ESCOLHER a melhor estratégia da sua lista acima e tentar resolver o problema. Você precisa
modificarseu plano dependendo de como a solução aparece.
• AVALIAR o resultado da solução que você escolher. Se você tiver o mesmo problema no futuro você
irá escolher a mesma solução?

“Não que eu seja tão inteligente, eu apenas fico com os problemas mais longos.”
									
- Albert Einstein
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Tenha um Impacto Permanente
Monitorar seu projeto em todas as partes de cada etapa irá ajudar você a responder melhor as mudanças
que ocorrem ao longo do caminho. É útil você configurar indicadores ou medir o sucesso para ter certeza
que você está na pista. Quanto mais específico for seu “indicador,” mais fácil será avaliar suas realizações.
Exemplo:
Objetivo: arrecadar fundos para HIV/AIDS
Data – 25 de Agosto

Possíveis Indicadores de Sucesso:
• o número de pessoas que atendem seu evento
• a quantidade de dinheiro que você arrecadou
• o número de pessoas que disseram, em uma
forma de avaliação, que aprenderam com seu
projeto
• o número de pessoas envolvidas com seu projeto,
equipe de membros e participantes
• como muitos outros projetos estão sendo inspirados pelo seu trabalho

Criar sua própria lista de indicadores de sucesso baseado em seu objetivo:
Objetivo

Possíveis Indicadores de Sucesso
•
•
•

Crescimento Pessoal
Tomar uma atitude em relação à uma questão que você cuida não é tarefa fácil. É especialmente difícil se
movimentar do estágio de idéia para a fase de ação. Ao longo do caminho, através de todos os desafios que
você enfrentou, uma das maiores recompensas de tomar atitude é saber o que você aprendeu ao longo do
caminho.
Cada jovem que realizou projetos de ação comenta quais as habilidades que desenvolveu ao tomar atitude:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conhecimento detalhado sobre uma importante questão
liderança, comunicação e administração de habilidades
trabalho em equipe e administração de habilidades
como recrutar participantes
aprender a interagir com pessoas de diferentes experiências
capacidade de defesa
determinação, paciência e propostas claras
como direcionar
como confiar mais em suas idéias

Ter um impacto permanente
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Avaliar seu Progresso
Avaliar pode ajudar a melhorar o processo de implementação de seu projeto, como também os resultados
que você conseguiu com seu projeto.
Ter um tempo para refletir sobre o que você aprendeu em cada estágio do seu processo de ação é uma parte
essencial para assegurar que seus esforços podem ter um impacto permanente.
Considerar as seguintes questões:

1

6

REFLETIR & ESTAR INSPIRADO
• Qual foi o catalizador que
ajudou você a se movimentar da
inspiração para a ação?
• Você ficou surpreso com qualquer
uma das suas vitórias?

2

3

TER UM IMPACTO PERMANENTE
• Qual resultado faz você ter mais
orgulho?
• Qual resultado você quis alcançar de
maneira diferente? Então como?
• Quais são suas recomendações para
outros jovens que tentam empreender
uma ação semelhante ou que estão
trabalhando em questões parecidas?

5
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• Você não conseguiu realizar
algum objetivo?
• Como você irá alcançar esses
objetivos em um projeto futuro?
• Quais foram seus obstáculos?
• O quê você poderia fazer para
superar esses obstáculos em um
projeto futuro?

TER UM IMPACTO PERMANENTE

IDENTIFICAR & ESTAR INFORMADO
• Qual recurso foi mais útil para você?
• Em qual caminho seus esforços
ajudaram você a ganhar mais
conhecimento?

LIDERAR & CONSEGUIR
OUTROS ENVOLVIDOS
• Quais habilidades você
desenvolveu ao tomar atitude?
• Quais habilidades sua equipe
desenvolveu?
• Quais habilidades você e sua
equipe precisaram melhorar?
• Como você conseguiu manter
sua equipe motivada?

4

ESTAR CONECTADO
• Quem você alcançou no processo de
implementar seu projeto (Isso inclui aqueles
que ajudaram ao longo do caminho
o como também aqueles que foram capazes
de beneficiá-lo)
• Em quais caminhos você foi capaz de acessar
suporte do seu networks?
• Você conseguiu manter um relacionamento
com esses novos contatos?

Simples Passos na Direção da Mudança

Dicas para Avaliação:
• Mantenha sua avaliação simples e relevante
• Tente ganhar opinião de diferentes fontes. Pergunte aos seus participantes, parceiros e sua equipe de membros o que
eles pensam.
• Você provavelmente irá aprender que o projeto tem resultados inesperados, positivos e negativos. Pense sobre como o
projeto influenciou e afetou os participantes, sua comunidade, organização e até você mesmo.
• Inclua detalhes sobre fatores que tiveram impacto negativo em seu projeto (estavam verdadeiramente fora do seu
controle, ou eram riscos que poderiam ser evitados?).
• Gaste algum tempo destacando recomendações para o futuro, assim quando projetos semelhantes forem lançados, eles
terão maior impacto.

“Nunca duvide de um pequeno grupo de pensadores, pessoas comprometidas podem mudar o mundo.
De fato o pensamento é a única coisa que eles possuem.” Margaret Mead

TER UM IMPACTO PERMANENTE
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Sustentar sua Ação
Agora que você conseguiu ter um impacto, como sustentá-lo? Cada projeto ou iniciativa tem um tempo
de vida único para expandir ou emergir de novas formas. Leia os 5 pontos de sustentabilidade e escreva 3
caminhos que você ou outros jovens poderiam manter o interesse em tomar atitude sobre essa questão que
você escolheu.
Sustentar um projeto por um longo tempo pode ser o maior desafio. Até se você decidir não continuar seu
projeto, pense sobre os caminhos que pessoas envolvidas em seu projeto podem sustentar seu próprio
interesse em tomar atitude sobre a questão que você buscou para seu projeto.
Sustentabilidade é sobre:
1. Ter uma linha de tempo clara: Criar objetivos que podem ser concretizados em determinadas datas irá
te ajudar a se manter no controle e não perder o foco dos seus maiores objetivos.
2. Colaborar com outras organizações: Ao divulgar a responsabilidade de seu projeto através de diversos
grupos, você está construindo uma estrutura forte para o futuro. Se um dos grupos deixar de oferecer
suporte, pelo menos outros podem assumir a responsabilidade.
3. Construir alianças fortes com adultos & mentores: Adultos e mentores podem ser uma fonte vital
de abertura, recursos financeiros, e técnicas competentes que frequentemente requerem um tempo de
projeto para um empreendimento a longo prazo.
4. Planejar liderança de transição: Você pode não ser para sempre a pessoa principal de seu projeto!
Deixar a informação certa para um outro líder seguir é essencial. Colocar junto um pacote de informações
úteis para o próximo líder do projeto.
5. Manter bons registros/ arquivos e administrar conhecimento: Manter bons registro de seus contatos,
como fazer coisas e suas realizações irão ajudar você a sustentar o efeito do seu projeto no futuro. Isso
inclui documentar o que você aprendeu através do processo de avaliação.
3 caminhos para sustentar o interesse em seu projeto
1.
2.
3.
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Experiência do TakingITGlobal
TakingITGlobal (TIG) é uma organização internacional,
liderada pela juventude e autorizada pela tecnologia.
TIG é uma interseção das três maiores tendências
globais – alcance internacional das principais questões,
revolução tecnológica de informação e comunicação
e força demográfica dos jovens. TakingITGlobal tem
o intuito de ajudar a juventude a desenvolver seu
próprio potencial criativo, habilitação tecnológica e
conscientização de cidadania global através de:
• Fortalecimento da capacidade dos jovens como
líderes
• Cultivar o diálogo e a compreensão entre culturas
• Aumentar a conscientização e o envolvimento entre
jovens dentro das questões globais

Website do TakingITGlobal
http://www.takingitglobal.org

Frequentemente descrito como ‘rede de trabalho social para o bem social’, TakingITGlobal.org oferece um
amplo espaço de trabalho em rede social desde perfis de membros, blogs, wikis e podcasts até galeria online
e e-zine para expressão. Sites que são um portal para:
Fazer Conexões 		
http://www.takingitglobal.org/connections/
• Conectar com mais de 150.000 membros, de mais de 250 países e territórios, para
compartilhar pensamentos, perspectivas e experiências!
Para se Expressar 		
http://www.takingitglobal.org/express/
• Para se Expressar. Você pode escrever artigos, histórias, poemas e ler trabalhos de outros
em nossa publicação online, Panorama. Você pode também criar uma exibição de arte
online e pesquisar através de uma coleção de expressões culturais dentro da Galeria Global!
Pesquisar Recursos 		
http://www.takingitglobal.org/resources/
• Descobrir oportunidades. Através de nossa database de recursos, você pode acessar
informação sobre centenas de organizações e eventos, com oportunidades profissionais
e financeiras ao redor do mundo.
Compreender questões
http://www.takingitglobal.org/understand/
• Se informar sobre importantes questões globais. Temas Caracterizados são pontos
importantes onde o diálogo esquenta.
Tomar Atitude			
http://www.takingitglobal.org/action/
• Tomar Atitude. Ao usar recursos como Sistema de Projetos, Workshop Kit e esse Guia Para
Ação, o TIG pode ajudar você a iniciar uma mudança positiva!
Explorar o Mundo 		
http://www.takingitglobal.org/explore/
• Pesquisar sites de países e acessar a informação do país usando flash map.

Experiência
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Guia disponível em: www.takingitglobal.org/action/guide/
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