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CAMPANHA TODOS FAZEM PARTE

MANIFESTO

TODOS FAZEM PARTE
ASSIM COMO

TODOS COMPARTILHAM
OS DESAFIOS DA ATUALIDADE,

ACREDITAMOS QUE

TODOS FAZEM PARTE DA SOLUÇÃO.

SOMOS FACILITADORES DESSA TRANSIÇÃO,
DE VELHOS A NOVOS MODELOS E PARADIGMAS,

AGENTES INTEGRADORES DE
PESSOAS, ATORES E SETORES NA SOCIEDADE
PARA QUE ESTES CRIEM JUNTOS O FUTURO!

IMPACTO

Uma Curitiba mais integrada e
colaborativa, onde todos fazem
parte dos desafios e das soluções,
e trabalham juntos com uma
cultura de transformação para o
bem comum

AÇÕES
1.

Fazer um diagnóstico colaborativo sobre os principais desafios nos temas da
educação, democracia e impacto social de Curitiba;

2.

Mapear e compartilhar as principais ofertas e demandas dos atores dos ecossistemas
de educação, democracia e impacto social de Curitiba;

3.

Desenhar e facilitar eventos de diálogo e integração entre atores principais dos
ecossistemas de educação, democracia e impacto social de Curitiba;

4.

Desenhar e facilitar ambientes de aprendizagem transformadora para a população e
atores envolvidos nas ações de campanha e ecossistemas;

5.

Realizar mobilizações de sensibilização e conscientização da população de Curitiba
sobre a importância da diálogo, colaboração e integração entre os diferentes pontos de
vista sobre o desenvolvimento da cidade;

6.

Criar formas de colaboração e participação de voluntários e facilitadores nas atividades
da campanha e dos ecossistemas;

COMO FAZEMOS?
JUNTOS!

Casa Base
ReNascer - Reassentamento e Desenvolvimento
De Mãos Unidas
Humano
Ciência Lúdica
Aishas
FCEU
Studio Cidades e Biodiversidade/ Coletivo Anália UTFPR
PUCPR
Arte
Fundação Casa do Estudante Universitário do Paraná
Badu Design - Negócio Social
Verdelaranja - agronegócio sustentável
Adus - Instituto de Reintegração de Refugiados
Awen
Organização de Desenvolvimento do Potencial Humano Sólida Ciência Organizacional
DAEC (Diretório Acadêmico Euclides da Cunha - DCE da Instituto Anima de Cultura e Desenvolvimento
Sustentável
FAE)
UTFPR
Pós graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento
Adus
Sustentável, UFPR
350.org
Cafe de Domingo
Elo Apoio Social
Associação de Mãos Unidas
Comunidade que Sustenta a Agricultura (CSA) - Curitiba
Vera Regina C&C for a better world
Não tenho
Quíron Educação
InstitutoGT3 - Grupo de Trabalho do Terceiro Setor
ProDesign>pr
O planeta é um só (movimento informal da sociedade
Engajamundo
civil)
Instituto Nossa Curitiba
Estudantes Indígenas PR, PET-Litoral, NUEI, ONG
Gold Dome / Redoma
UIRAPURU, FUSA, CEU
CEU - diretora do departamento de Comunicação e
UFPR/MADE
Cultura
Scientech - Rotaract - REDE
UFPR
MADE UFPR
Prof. UTFPR, Presidente da OSCIP - REURBANIZAR e
Ecomanda turismo
Conselheiro e Ex-Presidente da AsBEA-PR

METODOLOGIA
DE IMPACTO
SISTÊMICO

METODOLOGIA DE IMPACTO SISTÊMICO
DE POUCOS

PARA MUITOS...

Muitas das soluções propostas que observamos acabam se mostrando parciais e
fragmentadas, tanto por não se preocuparem com a INTEGRAÇÃO entre ações e
atores já existentes, quanto por serem conduzidas por um pequeno grupo de
especialistas, técnicos ou empreendedores.
Por isso a Sociedade Global se preocupou em desenhar um método que utiliza
diferentes abordagens e formatos para compreender, articular, mobilizar e
promover a participação dos diferentes atores, em diferentes etapas, incluindo
desde os técnicos e especialistas até a população em geral (crowd) para fazer
parte da criação de soluções.

TODOS FAZEM PARTE!

MOBILIZAR

ARTICULAR
Cenários e
recomendações
sobre lacunas e
oportunidades do
contexto atual do
desafio.

Soluções e
estratégias de
impacto
sistêmico.

TRANSFORMAR

ETAPAS

Integração e
coordenação
ecossistêmica com
transformação
cultural.

METODOLOGIA DE IMPACTO SISTÊMICO
DE POUCOS

PARA MUITOS

ARTICULAR

2. IMERSÃO NA
REALIDADE

1. INTELIGÊNCIA
COLABORATIVA

MOBILIZAR

Pesquisadores e acadêmicos produzindo
conhecimento, dados e estatísticas para
embasamento de estudos,
recomendações e aconselhamento de
novas práticas.

Equipe em campo para compreender em
profundidade como as pessoas
vivenciam o sistema. Entrevistas-diálogo
e empatia com o usuário.

5. INOVAÇÃO ABERTA

4. MAPA SISTÊMICO
Atores chave ampliando entendimento
do sistema e identificando áreas de
oportunidade.

TRANSFORMAR

7. INTERNALIZAÇÃO
Internalizar e validar as soluções em
um microcosmo (pequena escala)
como organizações, setores,
equipamentos e regiões.

3. INTERAÇÃO E
ESCUTA ATIVA

Inovadores e atores chave cocriando e
prototipando soluções inéditas.

8. MOBILIZAÇÃO
Mobilizar e disseminar soluções
propostas com apoio de entusiastas e
agentes locais.

10. ECOSSISTEMA

Cultura de Transformação e Inovação Social.

Canal para divulgação das
informações, pesquisas,
recomendações; aberto a interação
constante com a população.

6. LABORATÓRIO DE
INOVAÇÃO População
participando da cocriação de soluções,
direcionando e sugerindo as
inovações que gostaria de ver.

9. ACELERAÇÃO

Tornar as soluções acessíveis a todos,
garantindo escala, viabilidade e
operação

MAIO

CAMPANHA TODOS FAZEM PARTE
MAIO

INTELIGÊNCIA
COLABORATIVA
QUAL A REALIDADE DESSES
ATORES E ECOSSISTEMAS?
LEITURA DE CENÁRIO DE
CURITIBA

Ecossistemas
da Educação,
Democracia e
Impacto Social
REUNIÃO ATORES INICIAIS

JUNHO
INTERAÇÃO E ESCUTA ATIVA
SOBRE O QUE PRECISAMOS CONVERSAR?
INTERVENÇÕES NAS RUAS E ONLINE;

Temas mais apontados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Feminismo/ Equidade Gênero;
Maternidade e Paternidade;
Educação - Novas formas;
Participação Cidadã, Engajamento Social;
Refugiados;
População Situação de Rua;
Preconceito - gênero, etnias, credos;
População Carcerária;
Novas Economias e Paradigmas Empresariais;
Alimentação
Planejamento urbano, mobilidade urbana, habitação, etc.

JULHO
IMERSÃO NA REALIDADE

- COMO CONVERSAR?
DIÁLOGOS INTEGRATIVOS
-

PESQUISAS

FORAM 13 DIÁLOGOS, 15 PARCEIROS
MAIS DE 160 PARTICIPANTES
E CENTENAS DE “ME DEI CONTA QUE…”

AGOSTO
-

CHAMADO DE ATORES PARA ANÁLISE E COCRIAÇÃO

INTERAÇÃO E
ESCUTA ATIVA
-

-

DIVULGAÇÃO DOS
RESULTADOS E
INTERAÇÃO COM
PÚBLICO

ANÁLISE
SISTÊMICA
EVENTO COM ATORES
CHAVE, PARA
IDENTIFICAR ÁREAS DE
OPORTUNIDADE.

TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

PLANEJAMENTO URBANO E
MOBILIDADE

SAÚDE, CULTURA DE PAZ E
ESPIRITUALIDADE
ENGAJAMENTO SOCIAL &
POPULAÇÃO EM
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
SITUAÇÃO DE RUA
NOVAS ECONOMIAS E
NOVOS PARADIGMAS DA
EDUCAÇÃO E NOVAS FORMAS
CULTURA EMPRESARIAL
FEMINISMO

TEMAS

REFUGIADOS

MEIO AMBIENTE : ALIMENTAÇÃO
E CONSUMO CONSCIENTE

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

FEMINISMO

DIÁLOGOS INTEGRATIVOS

FEMINISMO

DESAFIOS:

ÁREAS DE OPORTUNIDADE:

DESAFIO #1 - CULTURA MACHISTA

#1 - DESCONSTRUIR O MACHISMO NO DIA A
DIA

DESAFIO #2 - FEMINISMO MAL COMPREENDIDO
#2 INFORMAÇÃO ESCLARECIDA
DESAFIO #3 - FEMINISMO NA BASE DA PIRÂMIDE
DESAFIO #4 - ESTRUTURA POLÍTICA

#3 EMPODERAMENTO NA PERIFERIA
#4 POLÍTICAS PÚBLICAS DE E PARA
MULHERES

DESAFIO #5 - PARTICIPAÇÃO DO HOMEM OU NÃO?
#5 RE-SIGNIFICAR O MASCULINO

RUMOS PARA CURITIBA

FEMINISMO

DIRETRIZES:
#1 - É preciso aceitar o momento de transição de pensamento, nova consciência e
alcançar maior abrangência
#2 - É preciso ações e atitudes para mudar a base da sociedade, mas também temos
o agora para lidar. Não adianta ser só com crianças e jovens, os mais velhos também
precisam mudar percepções e ações;
#3 - Focar na informação, na sua transmição e disseminação de forma mais leve e
para públicos mais diversos
#4 - Pauta/definir valores/diretrizes do movimento, com o objetivo de diminuir
conflitos e polaridades. Se todo o movimento “girar em torno” da empatia/alteridade,
amor, solidariedade, evitar juízo de valor, generosidade...não teremos problemas de
diálogos e de respeito.

RUMOS PARA CURITIBA

FEMINISMO

DIRETRIZES:
#5 - Evitar a definição de padrões e sempre buscar pelo bom senso.
#6 - Entender a diferença entre Igualdade x Equidade
#7 - Valorizar e divulgar lideranças atuais dos movimentos.
#8 - O diálogo precisa ser além do feminismo, ser um movimento (para evitar
competições e polaridades) de: GENEROsidade
“Somos parte de uma grande teia que abrange o universo. Cada pensamento, cada fala, cada
gesto afeta a nós mesmo e ao todo. Interagir é agir com consciência, sabendo que tudo e todos
são importantes. Viver amorosamente é viver em harmonia. É se doar e receber. Em nome de
todos.”

EDUCAÇÃO E NOVAS
FORMAS

DIÁLOGOS INTEGRATIVOS

EDUCAÇÃO E NOVAS FORMAS

DESAFIOS:

ÁREAS DE OPORTUNIDADE:

#1 - PRIMEIRA INFÂNCIA MATERNIDADE E PATERNIDADE

OPORTUNIDADE #1 - REDESCOBRIR
MATERNIDADE E PATERNIDADE

#2 - O EDUCADOR

#2 - EDUCAR O EDUCADOR

#3 - PARADIGMAS EDUCACIONAIS

#3 - NOVOS PARADIGMAS E PRATICAS
TRANSFORMADORAS

#4 - REFLEXÃO CRITICA DA PRATICA
EDUCACIONAL

#4 - ADAPTAR E DISSEMINAR NOVOS
MODELOS

RUMOS PARA CURITIBA

EDUCAÇÃO E NOVAS FORMAS

DIRETRIZES:
#1 - Promover meios de educar o educador, tornando-o um facilitador
do conhecimento
#2 - Buscar maneiras de disseminar soluções entre as escolas
#3 - Educação para a vida, com soluções de conflitos práticas
#4 - Entender o ensino com um olhar sistêmico, integrando todos os
atores e contextos envolvidos.
#5 - Colaborar para a mentalidade de inclusão e igualdade no ensino

RUMOS PARA CURITIBA

EDUCAÇÃO E NOVAS FORMAS

DIRETRIZES:
#6 - Reavaliar a qualidade e eficácia do modelo de ensino atual,
buscando por novos processos de aprendizagem e metodologias
de ensino
#7 - Reformular currículos escolares para tardar o ingresso na
faculdade
#8 - Desenvolvimento de ações que possam ser usadas como
exemplo para as grandes mudanças que buscamos na Educação
#9 - Promover o conhecimento através do envolvimento e prática
de todos os atores.

RUMOS PARA CURITIBA

EDUCAÇÃO E NOVAS FORMAS

DIRETRIZES:
#10 - Regatar a criatividade na educação formal
#11 - Formas de construção conjuntas entre professores e alunos
no lugar do uso da autoridade
#12 - Buscar maior participação dos pais na educação dos filhos,
levando em conta as dificuldades de tempo devido uma alta carga
horária de trabalho cumprida por muitos pais.
#13 - Democratização do conhecimento e do processo educacional

MEIO AMBIENTE,
E CONSUMO CONSCIENTE

DIÁLOGOS INTEGRATIVOS

MEIO AMBIENTE E
CONSUMO CONSCIENTE
ÁREAS DE OPORTUNIDADE:

DESAFIOS:
DESAFIO #1 - FALTA INFORMAÇÃO
DESAFIO #2 - RESGATAR AS ORIGENS
DESAFIO #3 - PARADIGMA DO
CRESCIMENTO INFINITO
DESAFIO #4 - INTERESSES POLÍTICOS E
PRIVADOS
DESAFIO #5 TRANSFORMAR AS
ESTRUTURAS

#1 - TRANSFORMAR INFORMAÇÃO EM
CONSCIÊNCIA E CULTURA
#2 ENGAJAMENTO E PERTENCIMENTO
COMUNITÁRIO
#3 EDUCAR PARA O LONGO PRAZO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
#4 POLÍTICAS PÚBLICAS NO CURTO PRAZO
#5 REORDENAR CONSUMO E PRODUÇÃO
PARA O BEM VIVER

RUMOS PARA CURITIBA

MEIO AMBIENTE E
CONSUMO CONSCIENTE

DIRETRIZES:
#1 - Valorizar bairros e hortas urbanas
#2 - Poder público e sociedade civil organizada devem ser capazes de
demonstrar participação e responsabilidade sobre a causa
#3 - Utilizar o coletivo para a gestão de resíduos em eventos
#4 - Atuar para promover melhorias através da educação natural, com
pessoas mais próximas de si e nos lugares que frequenta no cotidiano

RUMOS PARA CURITIBA

MEIO AMBIENTE E
CONSUMO CONSCIENTE

DIRETRIZES:
#5 Promover comunidades físicas e relacionais que sejam células
auto-suficientes
#6 - Unidades regionais de valorização de resíduos por bairros
#7 - Incentivos a estações de compostagem
#8 - Políticas públicas de incentivo para iniciativas boas para o meio
ambiente. Exemplo: IPTU reduzido para compostagem residencial e
condomínios
#9- Incentivos a mercados sem embalagens

RUMOS PARA CURITIBA

MEIO AMBIENTE E
CONSUMO CONSCIENTE

DIRETRIZES:
#10 - Utilização de caixas no lugar de sacolas plásticas
#11 - Utilizar jogos para promover o interesse na educação ambiental
#12 - População ativa contribuindo para a educação ambiental,
valorizando o meio ambiente
#13 - Educadores ocupando o espaço público para gerar senso de
pertencimento ao promover ações coletivas
#14- Criar cultura de valorização do alimento e do agricultor

ENGAJAMENTO SOCIAL &
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

DIÁLOGOS INTEGRATIVOS

ENGAJAMENTO SOCIAL &
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

DESAFIOS:

ÁREAS DE OPORTUNIDADE:

DESAFIO #1 - Avançar das barganhas individuais
para os interesses coletivos;

#1 Superar as lógicas individualistas, classistas,
setoriais, corporativistas e partidárias

DESAFIO #2 - Fazer mais pessoas participarem
dessa democracia para ter mais relevância

#2 -fazer a população acreditar que poder participar e
que vale a pena vendo os resultados e efetividade da
participação

DESAFIO #3 - Buscar a veracidade dos fatos de
forma crítica
DESAFIO #4 - Tornar o modelo de democracia
rápido, eficaz e inclusivo

#3 - Buscar o conhecimento direto dos fatos e dados
#4 - Superar o modelo de democracia representativa e
fazer com que a participativa seja a vigente

DIÁLOGOS INTEGRATIVOS

ENGAJAMENTO SOCIAL &
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

DESAFIOS:

ÁREAS DE OPORTUNIDADE:

DESAFIO #1 - Avançar das barganhas individuais
para os interesses coletivos;

#1 Superar as lógicas individualistas, classistas,
setoriais, corporativistas e partidárias

DESAFIO #2 - Fazer mais pessoas participarem
dessa democracia para ter mais relevância

#2 -fazer a população acreditar que poder participar e
que vale a pena vendo os resultados e efetividade da
participação

DESAFIO #3 - Buscar a veracidade dos fatos de
forma crítica
DESAFIO #4 - Tornar o modelo de democracia
rápido, eficaz e inclusivo

#3 - Buscar o conhecimento direto dos fatos e dados
#4 - Superar o modelo de democracia representativa e
fazer com que a participativa seja a vigente

RUMOS PARA CURITIBA

ENGAJAMENTO SOCIAL &
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

DIRETRIZES:
#1 - Novas formas de campanha política
#2 - Empatia como forma de engajar as pessoas, utilizando vídeos,
palestras e inspirando pelo exemplo
#3 - Promover hortas urbanas como forma de engajamento e cidadania
#4 - Uso do espaço púbico para formação política
#5 - Ultrapassar a democracia representativa e alcançar a participação
real e direta

RUMOS PARA CURITIBA

ENGAJAMENTO SOCIAL &
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

DIRETRIZES:
#6 - Estimular plataformas virtuais de fiscalização
#7 - Punições mais rígidas contra formas de propaganda
#8 - Educação política por meio das escolas e dos pais

NOVAS ECONOMIAS E
PARADIGMAS DA
CULTURA EMPRESARIAL

NOVAS ECONOMIAS E PARADIGMAS DA
CULTURA EMPRESARIAL
DIÁLOGOS INTEGRATIVOS
DESAFIOS:
DESAFIO #1 Transformação Indivíduos Consciência individual X Coletivo

ÁREAS DE OPORTUNIDADE:
#1 APOIAR TRANSFORMAÇÕES DE CONSCIÊNCIA E
MODELOS MENTAIS

#2 Estruturas Organizacionais;
#2 Relações Intergeracionais;
DESAFIO #2 Transformação Organizacional
#2 Alinhamento de cultura;
Resistências do Sistema
#2 Conhecer ferramentas dos novos paradigmas
DESAFIO #3 Transformação Sistemas - Relação (colaboração, etc);
com a Sociedade, Economia, Capitalismo
#3 CAPTALISMO CONSCIENTE E NOVAS ECONOMIAS

RUMOS PARA CURITIBA

NOVAS ECONOMIAS E PARADIGMAS DA
CULTURA EMPRESARIAL

DIRETRIZES:
#1 Buscar por modelos inovadores de gestão horizontal, em que ser “Bem sucedido” é
estar em um ambiente com oportunidades para todos
#2 Equilibrio do trabalho com propósito, bem estar e sustentabilidade, de forma que
os projetos sejam economicamente viáveis.
#3 Simplicar o estilo de vida, resuzindo consumo para não precisarmos de tanto
dinheiro e aumentar qualidade de vida
#4 Reunir pessoas que estão buscando fazer coisas simples investindo menos tempo
da sua vida procuram empregos que são oferecidos por empresas que não querem
investir altos salários em profissionais full time para estas empresas.

RUMOS PARA CURITIBA

NOVAS ECONOMIAS E PARADIGMAS DA
CULTURA EMPRESARIAL

DIRETRIZES:
#5 Ao empreender buscar resiliência, paixão, propósito, buscar conhecer seu negócio e voltar
a escutar formas de contato além da fala que propiciam um novo olhar para o negócio
sustentável. Aprender com os erros, errar rápido para continuar a caminhada e não parar na
primeira surpresa.
#6 As organizações precisam começar a honrar as diferenças e reconhecer o indivíduo dentro
do coletivo. As pessoas precisam ser enxergadas, escutadas para que se criem espaços de
aprendizagem continua. Trazer a colaboração às organizações pode ser uma resposta ao
desgaste que a competitividade deixou.
#7 A comunicação aberta e não violenta, as regras claras e objetivas podem criar espaços de
confiança que hoje não existem nas organizações e podem, inclusive, trazer a celeridade que o
mundo e os negócios precisam.

POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA

DIÁLOGOS INTEGRATIVOS

POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA

DESAFIOS:

ÁREAS DE OPORTUNIDADE:

DESAFIO #1 - INVISIBILIDADE SOCIAL

#1 - SENSIBILIZAÇÃO SOCIAL

DESAFIO #2 - CONCENTRAÇÃO
EXTREMA DE RENDA
DESAFIO #3 - DESINTERESSE POLÍTICO

#2 - MUDANÇA EDUCACIONAL,
CULTURAL, SOCIAL-ECONÔMICA
#3 - DIÁLOGO E PRESSÃO COM
AGENTES POLÍTICOS

POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA

RUMOS PARA CURITIBA
DIRETRIZES:

#1 - Melhorar a infraestrutura das unidades de acolhimento da Fundação de Ação Social,
tornando-as ambientes acolhedores
#2 - Levar em conta as situações específicas e contextos da vida de cada morador de rua,
incluindo seus companheiros e animais
#3 - Promover conscientização e estabelecer políticas públicas em parcerias com outras
cidades
#4

-

Iniciativas

e

políticas

de

redução

#5 - Hortas e árvores frutíferas que possam alimentar moradores de rua

de

danos

RUMOS PARA CURITIBA

POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA

DIRETRIZES:
#6 - Prover o direito a cidade, dando condições de vida digna, promovendo a inclusão social
e permitindo a sensação de pertencimento
#7 - Aluguel social
#8 - Bairro exemplar de construção de moradia/subsistência
#9 - Arte e Educação Social
#10 - Assistência a saúde, Banhos, Atendimento medico básico, Atendimento psicológico
#11 - Unidade móvel sustentável com energia solar, compostagem, desenvolvimento de
novas alternativas para eles mesmos

REFUGIADOS

DIÁLOGOS INTEGRATIVOS
DESAFIOS:
DESAFIO #1 - Políticas públicas e garantia
de direitos
DESAFIO #2 - Trabalhos dignos e
oportunidades de geração de renda
DESAFIO #3 - Preconceito da população
em relação aos refugiados

REFUGIADOS
ÁREAS DE OPORTUNIDADE:
#1 - Melhoria da qualida de vida,
adaptação e língua
#2 Incentivo e preparação dos
empregadores e empregados
#3 Compreensão sobre a temática
advinda do preconceito

DESAFIO #4 - Cultura, empoderamento e
integração dos povos

#4 Hibrismo de cultura e oportunidades
de convívio

REFUGIADOS

RUMOS PARA CURITIBA
DIRETRIZES:

#1 Buscar pessoas/instituições para fazer mediação entre os refugiados e as oportunidades
#2 Solucionar a questão da validação do diploma (ensino médio e ensino superior)
#3 Conversa conjunta com sociedade civil, ONGs e migrantes para co-criação de novas soluções
#4 Recortes de políticas públicas sobre refugiados para chamar atenção do poder público
#5 Promover gestão do conhecimento, organizando informações e experiências das
organizações e das pessoas para evitar a repetição de passos que já foram dados
#6 Promover a assistência psicológica como aspecto essencial, devido a existência de problemas
psicológicos

advindos

de

casos

de

preconceito,

etc.

REFUGIADOS

RUMOS PARA CURITIBA
DIRETRIZES:

#7 Orientar migrantes para inserção no trabalho digno e busca por oportunidades
#8

Sensibilização

setor

privado

para

contribuir

com

a

causa

#9 Entender a tarefa da rede de organizações e pessoas que trabalham com o tema para
compreender

o

que

deve

ser

integrado

ou

não

#10 Promoção de cursos de capacitação dos refugiados para integração no trabalho
#11 Criar incentivos para empresas que empreguem refugiados
#12

Cuidar

também

dos

refugiados

sem

formação

superior

PLANEJAMENTO URBANO
E MOBILIDADE

RUMOS PARA CURITIBA
DESAFIOS:
DESAFIO #1 - MOBILIDADE URBANA

PLANEJAMENTO URBANO
E MOBILIDADE
ÁREAS DE OPORTUNIDADE:
#1 - Mobilidade urbana sustentável

DESAFIO #2 - GESTÃO URBANA

#2 Planejamento Participativo

DESAFIO #3 - RELAÇÃO PÚBLICO X PRIVADO

#3 Conciliar interesses públicos com
iniciativa privada

DESAFIO #4 - UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

#4 Tornar espaço público atrativo
para os pedestre
#5 Bairros autosuficientes

DESAFIO #5 - DESCENTRALIZAR O CENTRO

RUMOS PARA CURITIBA

PLANEJAMENTO URBANO
E MOBILIDADE

DIRETRIZES:
#1 - Buscar o equilíbrio entre o conhecimento técnico e os saberes dos cidadãos
que vivem a cidade.
#2 - Melhorar o desenho urbano para acolher e priorizar o pedestre, promovendo
espaços mais criativos e estimulantes.
#3 - Utilizar políticas públicas e instrumentos urbanísticos para incentivar a
vitalidade urbana e promover a sensação de segurança nos pedestres.
#4 - Desenvolver um planejamento em que as pessoas com deficiência possam
usufruir mais da cidade em que vivem.

RUMOS PARA CURITIBA

PLANEJAMENTO URBANO
E MOBILIDADE

DIRETRIZES:
#5 - Descentralizar o poder gerencial do município para os bairros
#6 - Senso de pertencimento e valorização do bairro
#7 - Estimular serviços e comércio nos bairros a partir de incentivos municipais e
os próprios recursos da comunidade
#8 - Hábitos para uma cultura de utilização de diferentes modais
#9 - Senso de conexão entre os habitantes da Região Metropolitana de Curitiba
#10 - Tornar a utilização do transporte público mais atraente para os usuários

SAÚDE, CULTURA DE
PAZ E ESPIRITUALIDADE

RUMOS PARA CURITIBA

SAÚDE, CULTURA DE PAZ E
ESPIRITUALIDADE

DESAFIOS:

ÁREAS DE OPORTUNIDADE:

DESAFIO #1 - CULTURA DO EXCESSO

#1 - Despertar a consciência coletiva

DESAFIO#2 - MEDICINA DESTRUTIVA

#2 - Busca pelo equilíbrio

RUMOS PARA CURITIBA

SAÚDE, CULTURA DE PAZ E
ESPIRITUALIDADE

DIRETRIZES:
#1 - Incentivar/promover colaboração
#2 - O poder de escolha do individuo
#3 - Foco em medidas preventivas
#4 - Promover a saúde mental
#5 - Educar para a saúde, desde a infância
#6 - Empoderar as pessoas, gerar autoconsciência
#7 - Projeto de lei que reduza a comercialização de produtos nocivos a saúde
#8 - Promover saúde e equilíbrio
#9 - Autoconhecimento, potencialidades corpo e alma
#10 - Saúde sem medicamentos, natural
#11 - Integração de temas
#12 - Contato com a natureza, conexão
#13 - Sair da divinidade de fora e encontrá-la dentro de si

TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO

TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
RUMOS PARA CURITIBA
DESAFIOS:

ÁREAS DE OPORTUNIDADE:

DESAFIO #1 - ACESSO À INTERNET PARA

#1 - Prefeitura mapear canais de

OBTER INFORMAÇÕES

comunicação por público

DESAFIO #2 - COMUNICAÇÃO QUE NÃO

#2 - De cidadão para cidadão

ENGAJA O CIDADÃO
DESAFIO #3 - INTEGRAÇÃO DE INICIATIVAS

#3 - Portal Digital Colaborativo

DESAFIO #4 - TECNOLOGIA COMO FONTE
EFETIVA DE INFORMAÇÃO E ENGAJAMENTO

#4 - Games sociais

TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
RUMOS PARA CURITIBA
DIRETRIZES:
#1 - Mapeamento de canais de comunicação para cada público
#2 - Comunicação de cidadão para cidadão
#3 - Comunicação contínua, com dois níveis de abordagem: 1) Informação com
profundidade 2) Lembrança de forma rápida
#4 - “Portal da cidade” - Construção colaborativa
#5 - “Lista amarela” moderna microeemprendedor e integrar iniciativas
#6 - Games sociais na cidade - Gincana cidadã - “Cidadão GO”
#7 - Acesso à internet nos espaços públicos com qualidade e quantidade
#8 Promover cultura da informação

CAMPANHA TODOS FAZEM PARTE
ARTICULAR

JUNHO

MAIO

1. INTELIGÊNCIA
COLABORATIVA
-

2. IMERSÃO NA
REALIDADE

QUAL A REALIDADE DESSES
ATORES E ECOSSISTEMAS?
LEITURA DE CENÁRIO DE
CURITIBA - TEMAS: EDUCAÇÃO,
IMPACTO SOCIAL, DEMOCRACIA

-

JULHO

3. INTERAÇÃO E
ESCUTA ATIVA
-

COMO CONVERSAR?
DIÁLOGOS INTEGRATIVOS;
ENTREVISTAS E
JORNADAS DE IMERSÃO EM
CONTEXTOS;

REUNIÃO ATORES INICIAIS;
SOBRE O QUE PRECISAMOS
CONVERSAR?

DE POUCOS

-

AGOSTO

ANÁLISE
SISTÊMICA

- EVENTO COM ATORES
SOBRE O QUE PRECISAMOS CHAVE, PARA
IDENTIFICAR ÁREAS DE
CONVERSAR?
INTERVENÇÕES NAS RUAS E OPORTUNIDADE.
ONLINE;
DIVULGAÇÃO DOS
RESULTADOS E INTERAÇÃO
COM PÚBLICO;
CHAMADO DE ATORES PARA
ANÁLISE E COCRIAÇÃO;

PARA MUITOS

PRÓXIMOS
PASSOS
SET - DEZ

#TODOS FAZEM PARTE
TRANSFORMAR

MOBILIZAR

LABORATÓRIO DE
INOVAÇÃO SOCIAL
- COCRIAÇÃO COM AGENTES
INOVADORES PARA GERAÇÃO
DE SOLUÇÕES;

INTERNALIZAÇÃO
Protótipo de soluções em
setores, equipamentos e
regiões.

DE POUCOS

INOVAÇÃO ABERTA
- POPULAÇÃO PARTICIPANDO
DA COCRIAÇÃO DE SOLUÇÕES,
DIRECIONANDO E SUGERINDO
AS INOVAÇÕES QUE QUER VER.

MOBILIZAÇÃO

DIALOGOS
DEMOCRÁTICOS
- DIÁLOGOS PELA CIDADE
E NAS REGIONAIS

ACELERAÇÃO

ECOSSISTEMA
DE INOVAÇÃO

Tornar as soluções acessíveis
Encontrar entusiastas e
Cultura de Transformação
agentes locais para disseminar a todos, garantindo escala,
viabilidade
e
operação
e Inovação Social.
soluções.

PARA MUITOS

#TODOS FAZEM PARTE

FERRAMENTAS
COMPLEMENTARES

ARTICULA

PLENÁRIAS POPULARES

ARTIVISMO & INTERVENÇÕES

Articular redes de
desenvolvimento
intersetoriais
descentralizadas.

Ambiente de deliberação e decisão
sobre assuntos da comunidade.

Intervenções urbanas e mobilizações
para sensibilização de pautas
prioritárias

NOSSAS CIDADES

FESTIVAL DA DEMOCRACIA

DIALOGOS DEMOCRÁTICOS

Campanhas conforme
demandas e temas.

Uma grande festa para celebrar e
viver as questões democráticas da
cidade em linguagem leve, acessível e
divertida.

Diálogos pela cidade e regionais para
compreensão de temas.

DE POUCOS

PARA MUITOS

COM QUEM QUEREMOS CONTAR?
ENTREVISTADORES
DE CAMPO
PESQUISADORES
DE CONTEÚDO

EDITORIAL E
DOCUMENTAÇÃO
ANFITRIÕES DE
APRENDIZAGENS
ART.IVISTAS
URBANOS

FACILITADORES DE
DIÁLOGOS
HACKERS DO SISTEMA

DESIGNERS SOCIAIS
ENGAJADORES DE
COMUNIDADE
ADVOGADOS ATIVISTAS

MOBILIZADORES DE
CIDADE
ARTICULADORES DE
ATORES

www.sociedadeglobal.org.br
contato@sociedadeglobal.org.br

