Informativo Fundos Solidários nº 06

FUNDOS SOLIDÁRIOS CONTARÃO COM NOVO INSTRUMENTO DE FORMAÇÃO

Formar, informar e esclarecer. Esses são os objetivos do material em áudio
que começa a ser produzido a partir desse mês pela Cáritas Brasileira. Com uma
linguagem simples e uma forma dinâmica de abordar as temáticas que envolvem
os Fundos Solidários, 24 programas de rádio de 5 minutos e 6 programas de 20
minutos,

reunirão

conceitos,

experiências,

esclarecimentos

de

dúvidas,

curiosidades e reflexões.

Os materiais serão produzidos mensalmente e o produto final, composto
pelos 24 programas, estará pronto ao final de 24 meses. Porém, as produções já
serão enviadas à medida que ficarem prontas.

Os seis temas ligados à economia solidária e fundos solidários serão
utilizados para o processo de formação e informação dos diversos grupos e
comunidades com os quais são realizados o trabalho de acompanhamento direto.

Casas de Sementes / Redes de Sementes

Conheça abaixo os temas e sub temas que serão abordados e
não deixe de acompanhar e compartilhar os programas:
Fundos Solidários

Sementes tradicionais / Crioulas

- Conceitos

- Conceitos

- Gestão de fundos solidários

- Casas de sementes / Redes de

- Rede de Fundos
- FNS – Fundo Nacional de
Solidariedade
Catadores/as de materiais recicláveis

sementes
- Sementes transgênicas
- Portaria das sementes
Agricultura familiar e Urbana

- Catadores/as: concepção, forma de

- Política Nacional de Desenvolvimento

organização

Rural

- MNCR

- Pronaf

- Ação da Cáritas com os Catadores/as

- PAA/PNAE

- Política Nacional de Resíduos Sólido

- Agricultura Familiar e Urbana

Comercio Justo e Solidário
- Consumo consciente
- Redes de Comercialização solidária
- Clube de trocas
- Feiras

Juventudes e Mulheres
- Juventudes e Mulheres no
fortalecimento da economia solidária
- Participação de mulheres e juventudes
nos fundos solidários
- Projetos coordenados por mulheres e
suas especificidades
- O protagonismo juvenil e o desafio
gerencial em projetos de fundos.

Agenda / outubro:
7 a 9/10 – Oficina de formação sobre sistematização em Brasilia;
15 a 17/10 – Seminário Internacional: Mulheres, Fome, Pobreza e Trafico
Humano em Brasilia;
20 a 22/10 – Encontro Nacional dos Agentes da Fundação Esquel em Brasilia;
30 e 31/10 – Encontro do Núcleo de Produção, Comercialização e Consumo
Solidário do Centro Nacional de Formação em Economia Solidaria – CFES em
Brasilia;
30 e 31/10 a 01/11 – Reunião da Coordenação Nacional de Fórum Brasileiro de
Economia Solidaria em Brasilia.

