Informativo Fundos Solidários nº 18
ENCONTRO NACIONAL DE

- Elaboração dos relatórios para a

MONITORAMENTO – PROJETO

SENAES;

FUNDOS SOLIDARIOS.

- Apoio à Campanha Mundial e à
Campanha da Fraternidade;
- Convênio da Cáritas com a União
Européia.

Balanço das atividades do projeto

Informes dos regionais

Informe da coordenação nacional
-

Construção

em

conjunto

com

a

Regional Nordeste 3:

dos

- Participação no Conselho Estadual de

eventos nacionais e dos instrumentos de

Economia Solidária (Bahia) e no GT de

gestão;

Finanças Solidárias;

- Acompanhamento das feiras de Santa

- Início do projeto Redes de Fundos

Maria e Crateús, a serem realizadas

Solidários – assessora contratada e

respectivamente em junho e julho de

atuação em articulação com a Fundação

2015;

Grupo Esquel Brasil;

- Produção dos programas de rádio;

- Projeto fortalecer as finanças, vinculado

- Informativos mensais;

à Secretaria do Trabalho/Governo do

- Presença no Fórum Brasileiro de

Estado da Bahia, em finalização;

Economia Solidária;

-

- Reprodução dos cadernos em conjunto

ocorrido

com o CFES;

proporcionou debates e propostas iniciais

- Apoio para construção de projeto para o

de integração metodológica e incidência

Fundo Nacional de Solidariedade (Feira

política

de Crateús);

financiamento

- Articulação com CFES para unificar os

empreendimentos de economia solidária

encontros nacionais;

(fundo público);

assessoria

da

Solar:organização

Seminário
em

para

de

finanças

novembro

criação

de

oficial

solidárias
de

linha

2014

de
para

-

Intercâmbio

de

fundos

solidários

- 02 projetos enviados ao FNS- Floriano e

realizado;

Cocal;

- Oficina de PMAS realizado;

- A Cáritas mantém um fundo regional;

- 04 oficinas locais e territoriais sobre

- Oficinas com fundos solidários;

fundos solidários realizadas;

- A Cáritas tem cadeira no Conselho

-Aprovação do projeto FNS para o estado

Estadual de Economia Solidária.

de Sergipe;
- Inserção do agente Cáritas da Diocese

Regional Maranhão:

de Estância no Fórum Sergipano de

- Visitas (formato de rodas de conversas)

Economia solidária; assessoramento a

sobre a gestão dos fundos solidários;

grupos de economia solidária; elaboração

- Oficinas de planejamento – orientações

de projetos para grupos de economia

sobre produção e comercialização;

solidária;

- Articulação com Cáritas diocesanas,

- 18 visitas técnicas realizadas;

CPT, STTR e outros grupos que não são

- Elaboração de projetos para 3 dos 5

constituídos enquanto fundos (exemplo

grupos

Rede Mandioca);

acompanhados

para

outros

editais (CESE, Cáritas e FASE/SAAP);

- Envio de projetos para o fundo nacional

- Parceria com o Programa Vida Melhor,

de solidariedade (05 enviados, sendo 02

do estado da Bahia.

aprovados);
- Demanda de visitas a outros fundos fora

Regional Piauí:

do projeto;

- Participação na Rede CFES;

- Reunião da Rede Mandioca para

- Participação no planejamento do Fórum

preparação da plenária

de Economia Solidária;

Rede.

-

Participação

nas

Conferências

estadual da

de

economia solidária;

Regional Espírito Santo:

- Assessoria a projetos em Floriano/PI;

- Visitas de planejamento a todos os

-

grupos do projeto;

Rodadas

solidários

de
–

visitas

aos

ocasionou

descredenciamento de um grupo;

fundos
no

- 01 oficina;
- Intercâmbio a ocorrer (em preparação).

Regional Ceará:

- Intercâmbio territorial com os fundos

- 17 visitas técnicas realizadas;

solidários.

- Realizado Intercâmbio de Sementes em
2014;

Regional Minas Gerais:

- Planejamento de fundos solidários (05

- Modalidades: fundos solidários, fundos

fundos solidários);

diocesanos de solidariedade e bancos de

- Planejamento da integração das ações

sementes;

de economia solidária;

- 33 visitas técnicas realizadas;

- Participação no planejamento territorial

- 05 oficinas realizadas;

no Vale do Jaguaribe;

- 01 encontro estadual sobre PMAS;

- Rearticulação/animação dos fundos;

- 04 projetos enviados ao Fundo Nacional

- Cáritas Diocesanas incluem a economia

de Solidariedade aprovados;

solidária em seu planejamento;

- 06 experiências articuladas com fóruns

- Planejamento da Casa de Sementes da

e redes regionais;

Cáritas Diocesana de Itapipoca;

- 02 experiências articuladas com fórum

- Seminários;

mineiro de economia solidária;

- Interdiocesano de juventude.

-

Estágios

diferentes

de

organização/articulação;
Regional São Paulo:

-Envolvimento na Conferência;

- 05 oficinas realizadas;

- Negociação com novo governo: Criação

- Visitas realizadas visando conceitos,

do

processos como aprovação de estatutos

economia solidária; espaços no novo

e articulação;

governo estadual;

- Participação no fórum estadual de

- Constituição do plano estadual de

economia solidária;

economia solidária;

- Acompanhamento da rede interna da

- Articulação com CFES – Seminário

Cáritas (Fundo Solidário).

Estadual;

fundo

estadual

de

fomento

a

- “Projetão” para fomento a 120 fundos
Regional Norte 2:

solidários com recursos oriundos de um

- 14 visitas de assessoramento;

Termo

- 07 oficinas;

(Ministério Público) para atender grupos

de

Ajustamento

de

Conduta

localizados na região central de Minas

- 07 visitas a alguns fundos;

Gerais;

- 01 oficina;

- Parceria com a Fundação Esquel;

- 01 fundo solidário teve formação em

- Lançamento da Rede Estadual de

PMAS e início do plano;

Fundos Solidários;

- Diálogo com Fundo Diocesano de

- Gestão do fundo rotativo metropolitano;

Solidariedade (FDS) sobre o caráter do

- Feira metropolitana.

fundo;
- Diálogo com a CNBB;
com

CAMP

(parceria)

–

Norte 1:

- Relação

- 11 visitas realizadas a todos os fundos

preparação da formação em PMAS;

acompanhados;

- Mobilização para a CONAES;

- 04 oficinas realizadas;

- Plano de Bajé;

- Intercâmbio realizado;

- Institucionalização na Cáritas do tema

- Encontro do CFES;

finanças solidárias;

-Espaço em feira semanal;
-Parceria com outras instituições;

Centro Oeste:

- Construção do regimento interno dos

- 20 visitas a 05 grupos – eixos:

fundos;

diagnóstico

- Recursos dos fundos diocesanos de

metodologia de fundos solidários;

solidariedade.

-

05

oficinas

e

apresentação

realizadas-

da

articulação

territorial e bancos de sementes;
Distrito Federal:

- 02 projetos no FNS;

- Rede de EES;

- Articulação com Banco Comunitário.

- Fundo FAS;
- Visitas a 20 empreendimentos

Regional Nordeste 2:

- Parceria com a CEAS;

- Visitas aos fundos solidários – exceto

- Oficina com 16 EES;

aqueles localizados no Rio Grande do

- Ação nos territórios (03 fundos);

Norte e 1 fundo solidário do estado da

- Parceria com o IMS.

Paraíba;
- Oficinas para levantamento da situação

Rio Grande do Sul:

dos fundos solidários;

- Avaliação dos projetos de economia

a) Crateús:

Piauí,

Maranhão,

solidária- integração com o regional;

Nordeste 2, Nordeste 3, Norte 1,

- Mobilização para CONAES.

Norte 2, Noroeste e Centro-Oeste.
Deliberou-se

que

Fábio

Júnior

dialogará com Gorete para suporte
Encaminhamentos

a feira.

1. Encontro nacional de fundos solidários

b) Santa Maria: Espírito Santo, Minas

– dias 18 e 20 de novembro de 2015.

Gerais,

2. Monitoramento e avaliação do projeto

Santa Catarina. Samuel dialogará

– dias 20 e 21 de novembro de 2015.

com Pâmela visando apoios e

3. João e Marcelo apresentarão uma

suportes.

ferramenta

(grade

de

análise

do

Paraná,

São

Paulo e

6. Na reunião do Conselho Nacional da

desenvolvimento institucional dos fundos

Cáritas

solidários)

o

articuladores/as comporiam o grupo de

desempenho institucional dos fundos

trabalho da economia popular solidária

solidários

acompanhados.

da Cáritas. Romerson e Gorete se

definidos

10

visando

qualificar

Foram

componentes

de

Brasileira,

sugeriu-se

que

interessaram em participar.

desenvolvimento institucional para serem

7. Prêmio Boas práticas (BNDES)- dois

verificados.

articuladores/as foram escolhidos, como

4. Sugestão de outra ferramenta para

referências, para animar, juntamente com

avaliação

em

outros articuladores/as, o processo de

espaços de construção política, similar à

inscrição de grupos no prêmio. A Rosana

usada no registro de informações da

e o Flávio ficaram como referências.

Campanha

dos

fundos

Mundial

solidários

“Uma

família

humana- pão e justiça para todas as
pessoas”.
5. Alinhamentos:
5.1. Feiras de Crateús (CE) e Santa
Maria (RS) – esforços para participação e
apoio dos articuladores/as.
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