Desenvolvimento de projetos sustentáveis
O conceito de sustentabilidade difere conforme a organização. Para a Fundação Rotária, significa fornecer soluções
duradouras de forma que a comunidade consiga manter os benefícios adquiridos após o esgotamento dos fundos do
subsídio. Projetos de Subsídio Global devem ser sustentáveis e ter as características abaixo.

Pontos fortes e
necessidades da
comunidade

O parceiro
local deve fazer
uma avaliação
completa das
necessidades da
comunidade para
identificar aquela
mais premente que
pode ser sanada
com os recursos dos
parceiros e que
se encaixa nos
valores e cultura
dos beneficiários.
Envolva parceiros
da própria
comunidade no
processo de
planejamento.

Planejamento

Materiais e
tecnologia

Equipamentos e
tecnologia devem
ser adquiridos
de fornecedores
locais sempre que
possível, e deve-se
assegurar a
obtenção rápida
e fácil de peças
de reposição. Fale
com os membros da
comunidade sobre
a escolha destes
itens, dando-lhes
treinamento em
operação,
manutenção e
conserto dos itens.

Financiamento

Confirme se há
recursos localmente
para a operação,
manutenção e
conserto dos itens,
de forma a manter a
longevidade do
projeto. Recompense
os participantes
por seu trabalho,
para assegurar
a continuidade dos
serviços, e faça os
pagamentos
devidos.

Conhecimento

Dê treinamento,
orientação e ajuda
à comunidade
para fortalecer a
capacidade dos
beneficiários de
atender aos
objetivos do projeto.
Confirme se há
um plano para
transferir
conhecimento aos
beneficiários.
Colabore com
agências e
organizações
locais na troca de
conhecimento.

Implementação

Etapas do Subsídio Global

Motivação

Dê incentivo aos
beneficiários e
participantes do
projeto para a
continuidade do
apoio. Identifique
pessoas que queiram
liderar beneficiários
para a continuidade
dos resultados.
Prepare a
comunidade para
assumir propriedade
pelo projeto depois
que os fundos do
Subsídio Global
tiverem sido
totalmente
empregados.

Monitoramento/
Avaliação

Estipule objetivos
claros e
mensuráveis
para o projeto,
Identificando
métodos para a
coleta de dados.
Estabeleça
um referencial de
avaliação que
mostre as
mudanças
ocorridas por
pelo menos
três anos.

Relatório

