10º Fórum Rio – Convergências para 2018

Relatório Síntese da Atividade
Nome da atividade: Sustentabilidade do Terceiro Setor
Relator(a): Leilane Fidelis

Contexto (Temática abordada e principais pontos de atenção):
A oficina, comandada por Fábio Müller, teve como objetivo, reflexões sobre a
sustentabilidade da sociedade civil. A questão que Muller colocou em pauta foi: “Como
atuar para fortalecer pequenas organizações?”
Foi comentado que, atualmente, as sociedades civis, que tem um mesmo
objetivo final, que é desenvolver a sociedade, não se comunicam entre si e que muitas
pessoas que poderiam estar recebendo o apoio dessas organizações, não acreditam no
trabalho deles.
Encaminhamento e recomendações:
Müller disse que não é possível uma organização viver sozinha e que para o
fortalecimento das organizações, é necessário superar alguns desafios, como:
1. Atuação em rede: As sociedades civis precisam se comunicar, dar apoio umas às
outras, ajudar na divulgação das ações organizadas pelos parceiros.

2. Transparência: Para que haja uma maior confiança no trabalho dessas
organizações, é necessário que elas atuem com transparência.

3. Efeitos e impactos: A sociedade civil precisa saber exatamente qual é o
propósito dela, que impacto ela quer causar na sociedade.

4. Desenvolvimento institucional: É necessário que existam planejamentos e
estratégias dentro da sociedade civil.
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Na conversa entre os participantes, também foram pontuados outros desafios,
como:

5. Engajamento do grupo: É fundamental que a ação desenvolvida seja aprovada
por todos, principalmente para aqueles que vão participar das atividades, eles
precisam gostar do que estão fazendo.

6. Capacidade de inovação: A sociedade civil precisa se adaptar as mudanças, ser
criativa.

7. Mobilidade: A maioria das atividades da sociedade civil estão concentradas na
região central do munícipio do Rio, resultando em um menor alcance do
público, pois para muitos é difícil chegar até o local, o ideal seria distribuir essas
atividades por todas as regiões do Rio de Janeiro.

Müller também apresentou a Compartir, plataforma de cooperação para
organizações e coletivos sociais. Nessa plataforma é possível conhecer diversas
sociedades civis e suas ações, há também histórias inspiradoras e até treinamento e
formação, para conhecer acesse http://www.compartir.org.br/.

