Quem somos
Autogestão e auto-sustentação

Parcerias

O Campo

Faz parte da filosofia do Campo o estímulo à participação das lideranças comunitárias
e à sustentabilidade das atividades dos grupos assessorados para que eles possam garantir
a própria existência e sobrevivência. Para isso, existem algumas etapas.
A chamada “fase de namoro”, entre o Campo e os grupos, é o momento para conhecer os
objetivos da comunidade e avaliar a consistência do projeto.
O “namoro” bem-sucedido resulta em “casamento”.
Quando o projeto começa a dar os seus frutos, a
assessoria intensifica o seu papel, lembrando
as linhas essenciais da
iniciativa.

São fundamentais para o nosso trabalho. Apresentamos algumas delas abaixo:

Surgiu em 1987, com a idéia de fortalecer os grupos populares de baixa renda do
Grande Rio de Janeiro, na busca da melhoria da qualidade de vida e na construção de uma
cidadania mais ampla. Entre seus fundadores, pessoas engajadas e com atuação ligada à
Igreja Católica, principalmente com trabalhos sociais a partir das Comunidades Eclesias de
Base (CEBs), que apostavam na mobilização e na conscientização, principalmente dos
jovens, para o fortalecimento e o desenvolvimento comunitário. O objetivo da equipe de
assessores sempre foi o de “aprender junto a pescar” com as comunidades atendidas.

• ABONG – Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais
• Actionaid – Inglaterra
• B.M.Z. – Alemanha
• DISOP – Bélgica
• Fastenopfer – Suíça
• Instituto C&A de Desenvolvimento Social – Brasil
• Kindermissionswerk – Alemanha
• Misereor – Alemanha
• SIS – Alemanha
• WFD – Alemanha

A Missão
É apoiar grupos populares, fortalecendo a organização comunitária como força
transformadora que contribui para ampliar a cidadania e melhorar a qualidade de vida.

Assessoria a grupos populares
É feita há 18 anos e já foram
estabelecidas parcerias com mais de
200 entidades. Hoje, o Campo
assessora cerca de 40 grupos,
entre eles centros de
educação infantil
comunitários, com trabalho
de creches, pré-escolas,
reforço escolar e brinquedotecas;
centros comunitários de
formação profissional;
iniciativas de geração de trabalho
e renda como cooperativas e a
Rede de Centrais de Serviços
(RCS), e ainda o Centro de
Ecologia e Cidadania de Tinguá.
Entre as atividades de
assessoria estão visitas regulares
aos grupos, capacitações diversas,
formulação de propostas pedagógicas,
e apoio e promoção de eventos.
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Compromisso popular
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CAMPO GRANDE

Nossos Núcleos

Desenvolvimento Local Comunitário
Atua na formação do cidadão, para permitir que ele participe em condições mais
favoráveis da disputa no mercado de trabalho, e incentiva a autogestão, no sentido
comunitário e participativo, e a auto-sustentação, no sentido de garantir a sua continuidade
e autonomia. Hoje, os 12 Centros Comunitários de Formação Profissional assessorados pelo
Campo estão reunidos em Rede e oferecem cursos de informática, eletricista e corte-costura,
entre outros. A assessoria também trabalha junto à Rede de Centrais de Serviços (RCS),
cooperativa popular que oferece serviços de construção civil, costura, culinária e serviços
gerais. O intuito do Campo nessa área é fomentar e viabilizar o acesso ao mercado de
trabalho de moradores de comunidades de baixa renda, através de empreendimentos
solidários. Para isso, desenvolve projetos de capacitação em
gestão cooperativista e oficinas de cooperativismo popular,
assessorando e criando cooperativas populares e redes de
cooperativas nas comunidades.
Além disso, existe o Projeto SOS Periferia, que promove
desenvolvimento local em cinco comunidades de baixa renda
de São Gonçalo, Região do Grande Rio. O objetivo é contribuir
para que os moradores e lideranças de Jardim Bom Retiro,
Santa Isabel, Jockey Clube, Fazenda dos Mineiros e Salgueiro
encontrem o desenvolvimento através de capacitação
profissional, de geração de trabalho e renda, e do
investimento na infra-estrutura local.

Educação Infantil e Escolar

Educação Ambiental

Administração

Trabalha no atendimento a 11
Centros de Educação Infantil
Comunitários (CEICs),
preferencialmente em comunidades
de baixa renda do estado do Rio de
Janeiro, como Baixada Fluminense e
São Gonçalo, na assessoria a
creches, pré-escolas, reforço escolar
e brinquedotecas.
A assessoria beneficia cerca
de 100 educadores, mil crianças
e 775 famílias, e busca dinamizar
a atuação desses educadores,
capacitando-os e acompanhando suas práticas pedagógicas. Além disso, promove a
articulação e o fortalecimento dos grupos populares, através de redes e fóruns, para que
possam reivindicar a criação e aplicação de políticas públicas na área de educação infantil.

Desenvolve seu trabalho
através do Centro de Ecologia e
Cidadania de Tinguá (CEC Tinguá),
filial localizada no bairro de
Tinguá, em Nova Iguaçu (RJ), na
Baixada Fluminense, cuja missão
principal é promover e estimular
atividades de educação ambiental
na localidade, sobretudo visando
à preservação da Reserva
Biológica do Tinguá (Rebio), uma
das mais belas Unidades de
Conservação do Brasil. O CEC está localizado em uma área de 25 hectares
(250 mil m2), dos quais 16,5 hectares constituem, desde dezembro de 2002, uma Reserva
Particular do Patrimônio Natural (RPPN), a primeira daquele município.
O CEC Tinguá promove ainda atividades de formação profissional e de trabalho e renda
com a população local, em cursos de culinária, marcenaria, meliponicultura, piscicultura,
informática, entre outros.

Dá suporte aos demais núcleos
do Campo no controle da
documentação da instituição, das
contas bancárias, dos recursos
humanos e materiais, na execução
das prestações de contas para os
agentes financiadores e para a
contabilidade, além de assessorar
os grupos no gerenciamento
administrativo.
A administração possui uma
estrutura informatizada que permite
a integração dos sistemas de folha de pagamento, financeiro e contábil, onde os dados
são repassados automaticamente para a prestação de contas de projetos institucionais, e
ainda, nos balancetes e Balanço Patrimonial da entidade.

Cec

Refúgio EcoTinguá
É uma pousada voltada para o ecoturismo, com o objetivo de gerar recursos para as
ações da educação ambiental no CEC. Apresenta arquitetura rústica, oito apartamentos
standard, além de
quatro quartos na casasede, piscina, lagos,
varandas com redes e
vista para a Rebio.
Disponível para eventos
e confraternizações de
instituições e grupos.
O endereço é
Estrada da Boa
Esperança, nº 1.050,
em Tinguá, Nova
Iguaçu.
Os telefones são
(21) 3767-7722/7789.

Comunicação Social
Tem por objetivo dar
transparência às atividades e missão do
Campo e dos grupos por ele
assessorados, através de informativos
impressos e eletrônicos. Desta forma,
divulga junto à equipe, aos integrantes
dos projetos, parceiros, além da
sociedade, as ações e projetos da
instituição, com o intuito de buscar e
manter parcerias, de divulgar a razão de
existência e o ideal do Campo,
incentivando
a prática e multiplicação destas idéias
junto a novos públicos.
A Comunicação também presta
assessoria e promove capacitação aos
grupos populares e à equipe do Campo,
além de produzir materiais
institucionais e dar apoio em eventos
promovidos pela entidade.

