Estudos de caso de advocacy

APOIO À CAPTAÇÃO DE RECURSOS COMUNITÁRIA EM
BURQUINA FASO
PAÍS:

Burkina Faso

TEMAS:

Água, saneamento e higiene

ABORDAGENS DE ADVOCACY:

Mobilização da igreja e da comunidade; funcionários
do governo: reuniões

Em Burquina Faso, a ODE, uma organização parceira da Tearfund e a ala de desenvolvimento da
igreja evangélica, tem ajudado comunidades a atender às suas necessidades de desenvolvimento em
questões como segurança alimentar, água e saneamento, e a formar grupos de autoajuda.
A ODE estava empenhada em aumentar o impacto do seu trabalho nas comunidades, assim, decidiu
enviar seu coordenador de projeto para participar de um curso de treinamento on-line em advocacy
que a Tearfund estava oferecendo. Os participantes foram treinados em como definir metas claras
de advocacy, analisar o contexto social, escrever propostas e mobilizar recursos, entre outras coisas.
Como resultado, a ODE aprendeu mais sobre advocacy e desenvolveu mais confiança na análise de
problemas, na identificação de partes interessadas e no desenvolvimento de planos de advocacy.
A ODE usou logo seu treinamento, analisando o que poderia ser feito para abordar os desafios
enfrentados pelas comunidades que ajuda. Equipada com novas habilidades e com a avaliação da
situação que havia realizado, a ODE decidiu se reunir com o prefeito do departamento de Arbinda e
seu gabinete a fim de chamar sua atenção para a realidade cotidiana da pobreza vivenciada pelas
comunidades da região. A ODE também destacou o financiamento externo cada vez menor
disponível para projetos destinados a ajudar essas comunidades, bem como o potencial das
comunidades para captar seus próprios recursos em âmbito local a fim de atender às suas
necessidades de desenvolvimento. A ODE apresentou sua proposta de captação participativa de
recursos em 20 aldeias de Aribinda, que pedia a 2.000 agricultores que fizessem uma pequena
contribuição mensal, durante um período de quase dois anos, para construir cinco bombas de água
na região.
O prefeito e seu gabinete deram seu total apoio à iniciativa e até participaram do lançamento oficial
do projeto. Eles concordaram em ajudar os líderes comunitários a criar uma equipe de gestão e uma
equipe de monitoramento e avaliação para gerir as finanças e priorizar os problemas em suas
comunidades.
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