ODS & EMPREENDEDORISMO

“ELLE: EMPOWER – LEARN – LEAD – EXPAND: YOUTH4DGS CHANGING THE RUES
TRANSFORMING THE WORLD”

INFORMAR OS JOVENS
Procurar e convidar – procurar

O Mundo enfrenta grandes desafios de sustentabilidade que requerem
ação imediata e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são o
mais recente apelo político à ação. O empreendedorismo sustentável
pode ser uma alavanca para mudar e procurar evidências empíricas
que empreendedores identificam e desenvolvem em oportunidades.

COMO O FAZER?
Para informar os jovens podemos usar:
1) As redes socias, blogs, websites: podemos usar o Facebook e o
Instagram ou escrever artigos para partilhar e informar as audiências
sobre a situação de hoje e as oportunidades que existem.
2) Espaços e instituições públicas: podemos imprimir
cartazes/folhetos para colocar em espaços públicos que mostrarão
dados e estatísticas sobre empreendedorismo jovem. Infográficos
são uma moderna e atraente maneira de apresentar dados.

ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO
Devemos consciencializar sobre como o empreendedorismo pode
contribuir para os ODS e como a sua implementação pode
transformar empreendimentos.

COMO O FAZER?
Assegurar participação –

Para consciencializar os jovens quanto a este tópico, precisamos de:
- fazer ver os benefícios e o valor das redes sociais no
empreendedorismo para os políticos e outras partes interessadas
relevantes;
- desenvolver uma campanha global dos canais de media que fará uso
de recursos locais, regionais e internacionais (redes sociais, jornais,
canais da ONU);
- fortalecer o conhecimento sobre o valor e importância da sociedade
empreendedora.

Imjovens

IMPLEMENTAÇÃO
Agora chegámos à fase de implementação! O que pode ser feito
para assegurar a mudança social para a juventude?

COMO O FAZER?
- treino, orientação, suporte jurídico e acesso a esquemas de
financiamento inovadores;
- desenvolvimento de centro de excelência de empreendedorismo
social que servirá como local para os agentes de mudança
entrarem em contacto com seus pares, para facilitar a partilha e
troca de conhecimentos, e fornecer uma plataforma para nutrir e
fomentar ideias de negócios inovadoras;
- empoderamento de jovens empreendedores de forma
abrangente;
- fornecimento de soluções viáveis e inovadoras para questões
económicas e sociais nos níveis local, nacional e regional.

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO
Após discutir e explorar todas as possíveis ações para a participação
e implementação, a audiência deve resumir e esclarecer tudo o que
foi discutido.

COMO O FAZER?
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O grupo deve ser reunido no mesmo local e ao mesmo nível
para se sentir igual. Em seguida, o público deve responder a
perguntas abertas, mas curtas, sobre o que aprenderam e
quais são os seus objetivos. Para continuar, podemos
organizar jogos, projetos de entretenimento e simulação de
pesquisas sobre como encontrar ideias para implementar o
conhecimento em ações reais!

DISSEMINAÇÃO
O último passo é fazer a divulgação de ideias, conhecimentos,
ações e atividades com fotos e vídeos feitos durante a discussão.
A divulgação é relevante para as partes interessadas, grupos-alvo
e outros para ver os resultados do debate. Além disso, é uma
ótima maneira de partilhar os resultados como uma boa prática
para outras organizações e para o relatório.

DIVULGAÇÃO COM OS
JOVENS

COMO O FAZER?
A melhor maneira é através da criação de uma pasta ou de uma
publicação nas redes sociais e/ou um site para compartilhar as
fotos/vídeos do debate local, colocando também algumas das
respostas dadas na sessão de esclarecimento, aulas e algumas das
palavras que descreveram o evento para os jovens. Pode até ser
possível criar um vídeo no Youtube com algumas fotos ou vídeos
com opiniões dos jovens participantes. Finalmente, é importante
compartilhar todos estes documentos com todos os parceiros e
partes interessadas relevantes para mais visualizações.

