


No State of Youth, a nossa ambição é de capacitar os jovens em todo o mundo para
ajudar a criar mudança positiva nas suas comunidades. Para isso, focamo-nos nos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pela perspetiva dos direitos da criança.
Estamos muito entusiasmados para começar com este novo tema pelo ODS n.o 17 -
“Parcerias para os Objetivos”.

O ODS 17 visa atingir os ODS mediante fortes parcerias globais e cooperação. É
incomparável a capacidade dos jovens para criar parcerias, estabelecer contactos e
construir alianças. Os jovens podem atuar como mobilizadores da mudança, tanto
nos ambientes digitais como nos físicos. O envolvimento dos jovens no trabalho é
crucial para se alcançar os ODS, no sentido de concretizar o direito das crianças de
serem ouvidas e de participar. Por meio do ODS 17, os jovens podem exprimir as suas
opiniões, construir parcerias entre si, bem como com outras partes interessadas,
podendo eles ser os motores da mudança, tanto localmente como globalmente!

17

Discriminação baseada na idade

Inclusão financeira

Oportunidades para os jovens

Juventude e Política

Advogando como um jovem

Assento à mesa

Nas próximas páginas, poderás encontrar ideias para eventos sobre o ODS nº 17 –

Parcerias para os Objetivos, com o objetivo de reforçar a importância dos jovens

de ter um assento à mesa em todos os processos de tomada de decisão.

Estas servem apenas para te dar alguma inspiração sobre o que poderias fazer,

mas claro que és muito bem-vindo para propor as tuas próprias ideias, ou mesmo

para tentar tornar estas atividades as tuas próprias.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Parcerias para os Objetivos

 

Alguns sub-temas

incluídos neste ODS

são:



Passo 1 - Começa por pensar sobre aquilo que queres exatamente
divulgar e quem é o teu público-alvo. Seleciona um evento viável
com os recursos que tens à tua disposição, e que melhor se adequa
à tua causa e ao grupo que gostarias de alcançar.
 
Passo 2 - Uma vez que tenhas selecionado um evento, não te
esqueças que o evento primeiro tem de ter sido aprovado por nós,
antes de avançares para a fase seguinte (clica aqui).
 
Passo 3 - A seguir precisarás de planear a logística do evento,
nomeadamente o local, os materiais promocionais, os materiais de
que vais precisar para a atividade, etc. Lembra-te de atribuir
diferentes cargos e tarefas a pessoas diferentes no teu Capítulo. O
trabalho em equipa tornará o sonho realidade!
 
Passo 4 - Apresenta o evento. Não te esqueças de tirar fotografias
(com autorização) e aponta quem/quantas pessoas participaram.
 
Passo 5 - Relata a tua atividade. Há um formulário online que tens
de preencher no fim de cada evento. Envia também fotos ou
vídeos que tenhas feito durante o evento.

PASSO A PASSO

 



Aqui tens as 3 atividades que poderás realizar enquanto trabalhas
no ODS 17:

a. Angariação de fundos e Apoio voluntário para uma ONG local
b. Parlamento/Reunião de Jovens
c. Colaboração de Capítulos SOY

Nas próximas páginas encontrarás os passos que tens de dar para
realizar cada uma destas atividades!

Atividades
 



· Começa por fazer uma lista de contactos de
ONGs/organizações da sociedade civil oficialmente cadastrados,
na e à volta da tua localidade, baseando-te num ODS/direito da
criança em que queres trabalhar.

· Agora, tenta entrar em contacto com estas organizações, com
uma de cada vez, para conseguires
perceber se precisam de algum apoio, seja financeiro ou
voluntário.

· Escolhe uma dessas organizações com a qual queres colaborar,
com base na urgência da organização, e decide se preferes
realizar uma angariação de fundos ou dar apoio voluntário por um
período de tempo específico.

· Se queres dar apoio voluntário à organização por um período de
tempo específico, lembra-te de especificar os cargos de cada um
dos membros do capítulo, e o tempo durante o qual teriam de
prestar o voluntariado. Antes de o fazer, fala com o pessoal da
organização para saber quais são os seus requisitos, e coordena
com os membros do teu capítulo para saber com que cargo(s) é
que se sentiriam confortáveis.

· Se quiseres realizar uma atividade de angariação de fundos para
a organização selecionada, podes seguir o nosso Módulo de
Angariação de Fundos aqui (Link a ser inserido)

Esta atividade ajudará os participantes a compreender a importância de

parcerias no setor social, sendo útil para melhorar as suas habilidades de

organização, cooperação e coordenação. A atividade mostra aos participantes

que os jovens podem conduzir a mudança e apoiar o trabalho das outras partes

interessadas.



· A seguir podes trabalhar com os membros do teu capítulo e com o
pessoal da organização para finalizar os detalhes da angariação de
fundos, incluindo: o objetivo da angariação de fundos, o período de
tempo dentro do qual terás de angariar os fundos, a estratégia para a
angariação de fundos (financiamento colaborativo, mediante a
venda de bolos ou livros, noites de jogos ou quiz com bilhete de
entrada, etc.).

· Agora podes prosseguir com a atividade de angariação de fundos
conforme estava planeado.
Lembra-te de coordenares com o pessoal da organização a cada
passo desta atividade (planeamento e execução).

· A seguir à atividade, informa a todos os que participaram sobre o
valor total angariado e agradece a todos pela sua contribuição e
assistência. Além disso, informa-os sobre como o valor é/será usado
pela organização para um objetivo específico.

· Por fim, pergunta ao pessoal da organização se gostariam de
colaborar em eventuais atividades no futuro, e não te esqueças de
relatar o teu evento no sistema.



· Podes começar por fazer um brainstorming com os teus membros do
capítulo, a fim de identificar um tópico/tema/problema específico sobre
o qual queres falar ou ter incidência.

· Pode ser sobre qualquer política ou lei no teu país que aches que devia
ser alterada ou implementada de uma maneira melhor, ou também pode
ser para chamar um assunto específico à atenção dos líderes/do governo.

· Depois de teres tomado uma decisão relativamente ao
tópico/tema/problema, faz uma pesquisa
e prepara um programa para uma reunião com jovens. Isto poderá incluir
os teus membros do capítulo e outros jovens da tua região, e podes
chamá-lo de "Parlamento/Reunião da Juventude". O programa da
reunião incluirá aspetos específicos do problema que pretendes discutir
ou sobre a qual queres ter incidência, bem como a programação do
Parlamento da Juventude, o papel de todos os membros do Capítulo,
etc.

· Dá pelo menos 7 dias a todos os participantes interessados    para
pesquisarem sobre o tópico, para que possas ter discussões significativas
e ajuizadas durante o Parlamento da Juventude.

· No início do Parlamento da Juventude deves anunciar de forma clara a
questão de que se irá falar e de que forma é que é relevante num
contexto local ou global. Também podes ler rapidamente o programa.

·

Esta atividade ajudará os participantes a aumentar os seus conhecimentos

relativamente a questões específicas que as comunidades locais ou globais

enfrentam. Também os ajudará a formular opiniões ajuizadas sobre tais questões

e a transmiti-las formalmente ao seu governo. Esta atividade reenforça o direito

dos jovens a um assento à mesa.

·



· Durante o Parlamento da Juventude, não te esqueças de que tem
de haver pelo menos um dos membros do capítulo a anotar todos
os pontos que estão a ser falados pelos participantes. Essas
anotações serão cruciais quando fores fazer o relatório, depois de
terminado o parlamento.

· Dá tempo suficiente para cada participante poder apresentar as
suas opiniões/sugestões relativamente ao assunto em questão.
Será melhor reservar algum tempo para cada participante, para que
todos os que quiserem dar a sua opinião, terem oportunidade de
falar.

· No fim do parlamento, faz um breve resumo dos pontos que foram
falados durante as discussões, agradecendo a todos pela
participação e pelas suas contribuições.

· A seguir, prepara um breve relatório da reunião, destacando as
opiniões e sugestões sobre cada um dos aspetos do assunto.

· Envia este relatório a um administrador ou líder local e divulga-o
nas tuas redes sociais. Também podes abordar agências noticiosas
locais e partilhar o teu relato com as mesmas.

· Relata o evento no sistema e não te esqueças de partilhar as fotos
da reunião (reunião digital ou física).



· Procura um Capítulo ou grupo de Capítulos com que gostarias de
colaborar, a fim de realizar uma atividade específica (podes usar a
Plataforma do Capítulo ou o Instagram do State of Youth para os
encontrar).

· Agora, entra em contacto com estes Capítulos e pergunta-lhes se
estariam interessados em colaborar com o teu Capítulo para realizar uma
atividade específica.

· Podes colaborar e conduzir a atividade tanto fisicamente (se os outros
Capítulos estiverem próximos e se for permitido pela política do
Coronavírus da tua comunidade), ou digitalmente.

· Coordena com os Capítulos interessados   e escolhe uma atividade
específica que queiras realizar.

· Agora estipula um plano detalhado para a atividade em colaboração com
o(s) outro(s) Capítulo(s). Isto inclui informações sobre os cargos
específicos de cada um dos Capítulos envolvidos, cargos de todos os
membros do Capítulo que iriam ajudar a conduzir a atividade, a data, a
hora e o local para a atividade proposta, os vários beneficiários e as partes
interessadas na atividade, os ODS que se pretendem atingir, etc.

Esta atividade ajuda os Capítulos a trabalhar em conjunto em questões

específicas, mostrando aos participantes que, ao formarem colaborações com

outras organizações de jovens/Capítulos, podem estimular o impacto do seu

trabalho. Também ajuda a reunir jovens que partilham as mesmas ideias,

podendo ajudar na construção de parcerias duradouras.



· Agora deves preencher o Formulário de Atividades no sistema e
aguardar a nossa aprovação. Lembra-te de fazer isso pelo menos 2
semanas antes da data proposta para a atividade.

· Assim que tiveres recebido a nossa aprovação, prossegue com a
atividade e faz fotos e/ou vídeos durante a atividade (com autorização).

· Assim que a atividade estiver terminada, agradece aos membros do(s)
outro(s) Capítulo(s) pela colaboração e aproveita para perguntar se
poderá ser possível planear e realizar outras atividades semelhantes
num futuro próximo.

· Por fim, relata o evento no sistema.


