


Resultado da Chamada Pública LAB SEMENTE

 Iniciativas selecionadas:

Roda cultural do Parque União
Pra Elas

Garotas da Maré
Leitura na favela

Coletivo Papo de Laje



Chamada Pública LAB SEMENTE: mentoria de
iniciativas jovens do Conjunto de Favelas da Maré.

Essa chamada faz parte do projeto Redes da Maré "A Maré que Queremos” que reúne
um conjunto de ações em torno da mobilização e articulação da população das 16
favelas da Maré. Essas ações giram em torno da construção de agendas permanentes
que possam materializar o acesso pleno a direitos para os 140 mil moradores que
vivem  na região.

Segundo os dados do Censo da Maré, a população da Maré é majoritariamente jovem:
51,9% têm menos de 30 anos. Nesse grupo total de jovens da Maré existem várias
juventudes, com diferentes gostos e práticas, e que são sementes de ações potentes
para o território.

Durante essa fase pandêmica que estamos vivendo, buscamos, entre outras ações,
apoiar essa população jovem, suas iniciativas e fazeres que contribuam com o
desenvolvimento territorial da Maré. A partir dessa chamada, pretendemos promover
a articulação em rede e processos de formação, o que inclui ferramentas para o
desenvolvimento de projetos e gestão de equipes, contribuindo para que essas
iniciativas sejam ainda mais potentes e próximas entre si.

Qual o nosso objetivo ?

Nosso objetivo é apoiar a estruturação de iniciativas jovens no território da Maré a
partir de encontros de mentoria, oficinas temáticas e da sistematização das ações que
já existem. Além disso, as iniciativas passarão por uma formação sobre os Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e trabalharão como esses indicadores se
relacionam com suas ações.

Nessa chamada estamos convocando iniciativas (coletivos, projetos, grupos) que
sejam compostas por jovens da Maré (pessoas com menos de 30 anos) em diferentes
áreas de atuação. Serão selecionadas cinco iniciativas para passar por um processo
de mentoria durante seis meses.



Para saber mais sobre os ODS »

O que a iniciativa vai ganhar com essa mentoria?

- Atividade de acompanhamento de um mentor durante seis meses.
- Oficinas temáticas durante seis meses sobre a estrutura de um projeto,

ferramentas de trabalho, fluxo de trabalho, gestão de equipe, captação de
recursos, comunicação, etc.

- Formação sobre os ODS e a relação com as ações realizadas no território.
- Apoio institucional para divulgação e suporte de projetos.

No final desse processo, esperamos que cada iniciativa desenvolva um relatório e um
produto final que pode ser um projeto a ser captado, um material gráfico, uma
intervenção ou qualquer material que se aplique na necessidade daquela iniciativa.

Como vai funcionar?

Cada iniciativa deve ter pelo menos duas pessoas participando dos encontros
semanais mais o tempo para a realização das tarefas e atividades propostas na
facilitação, correspondendo a 10 horas semanais. Haverá uma carga horária fixa dos
encontros de mentoria que ocorrerão nas segundas-feiras de 18h às 20h e uma carga
horária de mentoria flexível organizada por cada iniciativa.

Qual a remuneração?

Cada iniciativa vai receber um apoio de R$6.000,00 (seis mil reais), em duas parcelas,
a serem depositadas no 3º e 6º mês. A primeira parcela, correspondente a 60% do
valor total, igual a R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais) e, a segunda,
correspondente a 40% do valor igual a R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
Essa remuneração será feita para cada iniciativa selecionada e deverá ser
administrada conforme a organização de cada equipe envolvida. O pagamento será
feito mediante apresentação de nota fiscal, emitida por pessoa jurídica ou
microempreendedor individual. Pelo menos uma pessoa da equipe deve emitir a nota
para cada parcela.

https://odsbrasil.gov.br/


Quem pode participar?

Jovens que participem de iniciativas como coletivos, projetos, grupos na Maré.
Pelo menos dois jovens de cada iniciativa devem participar de todo o processo,aberto
também para os demais integrantes do grupo.
As iniciativas podem ser em diferentes áreas de atuação e não precisa ter um trabalho
prévio com os ODS para se inscrever.

Sobre a inscrição:

Formulário* para inscrição: https://abre.ai/labsemente
* Esse formulário também faz parte de um pré-mapeamento que estamos realizando e
por isso todos os inscritos serão contatados.

As iniciativas que se inscreveram e não foram selecionadas serão convidadas a
participar de uma formação pontual sobre ODS e receberão certificados pelo
comparecimento em todas as atividades.

O resultado da seleção será divulgado nas redes sociais da Redes da Maré e no site
https://www.redesdamare.org.br/.

Qual o cronograma?

Abertura da chamada: 7 de Maio de 2021
Encerramento da chamada: 23 de Maio de 2021
Divulgação dos resultados: 28 de Maio de 2021
Início da mentoria: 8 de  Junho de  2021
Término da mentoria: 30 de Novembro de 2021

Para mais informações entre em contato pelo e mail: eixodt@redesdamare.org.br

https://abre.ai/labsemente
https://www.redesdamare.org.br/

