PRÊMIO "MULHERES SEMEADORAS DE DESENVOLVIMENTO" 2014
- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO -

1. Melhoraria da segurança alimentar e nutricional em sua comunidade.
2. Inovação da proposta.
3. Impactos positivos sobre a vida das mulheres: por exemplo, promove a
autonomia (no nível da comunidade local, e de outras organizações, na região ou
mesmo no país); facilita a capacitação (redução da vulnerabilidade e aumento das
próprias capacidades em termos de desenvolvimento humano, integral e solidário)
4. Sustentabilidade da proposta (financeira, econômica e ambiental)
5. Mudanças sociais positivas geradas pela proposta: promove o consumo ético e
solidário, cuida da criação; respeita as diferentes culturas; gera ações que permitam
a produção de bens, serviços e mecanismos de poupança; contribui para a superação
das desigualdades para o acesso a alimentos.
6. Incidência da proposta sobre as estruturas ou políticas para a melhoria da
segurança alimentar na região: provoca a criação de planos e orçamentos concretos
para iniciativas alimentares na comunidade.
7. Promoção do protagonismo feminino: mulheres participando na tomada de
decisões; mulheres membros das estruturas de gestão nas organizações; mulheres
com acesso à educação e à formação para melhorar a gestão e administração.
8. Alianças Estratégicas: capacidade para articular-se com outros grupos e atores
sociais.
9. Inclusão Social: permite a participação ativa de vários atores (populações étnicas e
religiosas, gerações - crianças, jovens, mulheres e homens adultos e adultas,
idosos/as - migrantes, deslocados internos, vítimas de violência, pessoas com
deficiência etc).

10. Cuidado com a biodiversidade em sua região: cuidados no manuseio e uso do
solo e da água, conservação da diversidade da vida selvagem, gestão adequada dos
resíduos sólidos, uso de técnicas agrícolas compatíveis com o meio ambiente.
11. Organização comunitária: nível de apropriação da proposta por parte da
comunidade.

12. Potencial Multiplicador da Proposta: possibilidades de replicação da proposta
em outros territórios e comunidades.

