C1: Comida e meios de subsistência-1

Ferramentas para apoiar a transformação das comunidades
Sensibilização

C1 REVELAR FORMAS DE INTERVIR

Clima e
ambiente

Crianças e
jovens

Grupos de acção
comunitária
(resumo)

Vai precisar de


Um grupo de pessoas que se comprometam a reunir-se regularmente.
Alguém que possa apoiar o grupo enquanto este aprende, planeia e age (o facilitador).

Gestão de
risco de
desastres



Corrupção e
governação

Os grupos de acção comunitária podem ser uma forma excelente de fazer acontecer a
mudança e a transformação numa comunidade. Esta ferramenta ajuda grupos comunitários
existentes (por exemplo, grupos de poupança e crédito, grupos de criação de gado, comités
de gestão de desastres) a serem ainda mais eficazes e oferece orientação sobre como
estabelecer novos grupos.

Conflito e
construção
da paz

Porquê utilizar esta ferramenta?



Encontre mais ferramentas como esta no endereço tilz.tearfund.org/Reveal
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VIH



Influenciar
responsáveis



Migração e
tráfico de
pessoas



Descubra que grupos existem já na comunidade. Estes grupos podiam ser apoiados
para se tornarem mais eficazes na produção da mudança e transformação na
comunidade? Se não existem já grupos na comunidade, podiam ser estabelecidos novos
grupos?
Os facilitadores desempenham um papel importante, apoiando os grupos no
desenvolvimento de uma visão própria para a sua comunidade, na aquisição de
conhecimentos e auto-aprendizagem e na intervenção. O papel do facilitador vai sendo
reduzido à medida que o grupo se estabelece.
Como um primeiro passo, o facilitador ajuda o grupo a decidir as suas próprias regras.
Estas são normalmente simples e relacionam-se com a participação em reuniões, o
respeito mútuo e as regras de associação. As reuniões regulares são essenciais para os
membros do grupo criarem confiança e formarem relações.
O facilitador apoia então os grupos na revisão do que alcançaram no passado e na
reflexão do que gostariam de alcançar no futuro, por exemplo abordando as diferentes
causas da pobreza, tais como o saneamento e a higiene, a educação ou a saúde, ou
fazendo acontecer a mudança social local, tal como a redução da violência doméstica, a
defesa dos direitos da mulher ou a redução da incidência da mutilação genital
feminina/corte.
Com o tempo, os grupos apercebem-se frequentemente de que existem muitas
necessidades na sua comunidade que não estão a ser atendidas. Poderão então decidir
quais delas vão satisfazer e como.

Água,
saneamento
e higiene



Discriminação e
inclusão

O que fazer
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Ao decidirem resolver questões diferentes, os grupos poderão querer aprender coisas
novas. Há peritos locais que os possam aconselhar? Além de aprender com os peritos, é
também importante aprender fazendo. Um facilitador pode ajudar um grupo a ser focado
e prático em relação à sua aprendizagem, reflectindo sobre o que correu bem e o que
poderia ter corrido melhor.
À medida que o grupo aprende fazendo, irá tornar-se mais eficaz a trabalhar em
conjunto. O grupo pode começar a pensar em mudanças maiores que quer fazer, tais
como reduzir a violência doméstica ou defender os direitos das mulheres.

Para mais informação
Clima e
ambiente

A versão completa desta ferramenta pode ser encontrada na Secção C2 - Ferramenta C2:
Grupos de acção comunitária (resumo)

Conflito e
construção
da paz

Os grupos de acção comunitária podem ser utilizados para resolver muitas questões
diferentes. Ver a Ferramenta introdutória: Índice para ver os vários tópicos cobertos pelo
Revelar.
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