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O PARQUE SOCIAL é uma organização
sem fins lucrativos, que atua na cidade de
Salvador, a partir de 2013, enfrentando
os desafios atuais e inerentes às entidades
do terceiro setor, desenvolvendo ações
relevantes, e que agreguem valor para
aqueles que mais precisam e que de fato,
acreditam que a superação sempre é
possível com esforço e real engajamento de
todos.

SEDE
Av. ACM, 1213, Parque da Cidade, Itaigara
CEP: 41.825-000 Salvador/BA

Com o objetivo de maximizar os resultados do PARQUE SOCIAL são desenvolvidas ações
transversais, voltadas para o desenvolvimento amplo e integral do cidadão e das comunidades:

APRE
SENTA
ÇÃO
Apresentação

Considerando que o potencial de engajamento em ações sociais tem crescido a cada
dia e o voluntário, como um verdadeiro agente de transformação, atendendo às
necessidades do próximo ou aos imperativos de uma causa, foi criada pelo Parque
Social a Rede Amigo Social.
A Rede Amigo Social é um Programa de Engajamento, onde o Amigo Social investe de
maneira espontânea seu tempo, trabalho e talento, ou contribui com bens materiais
e/ou financeiros para a execução dos Programas e Projetos do Parque Social. A Rede
é aberta a quem deseja e pode participar, motivado pela satisfação em ajudar e
enriquecer-se com novas experiências.
Esta Rede contribui também para divulgar e fortalecer a imagem do Parque Social
junto à sociedade.
Colaborar para a melhoria de vida das pessoas muda completamente a visão
de mundo de quem o faz, oferece novas possibilidades de sonhos mais altos e a
concretização de projetos de vida.

Rede

“Um novo olhar, um olhar além de solidário, um olhar mais
amplo em que se sonhe mais alto e se trace caminhos para a
realização desses sonhos.”
Rosário Magalhães

MODALIDADES DE ENGAJAMENTO
Oferecemos 03 modalidades para que o Amigo Social possa se engajar:

AMIGO SOCIAL INDIVIDUAL
Pessoa Física que doa, voluntariamente, seu tempo, trabalho, talento e/ou bens materiais e/ou
financeiros, a qualquer momento, não gerando vínculo empregatício com o Parque Social.
O Amigo Social amplia sua participação cidadã, engajando-se em causas sociais de significado e
valor.

AMIGO SOCIAL MULTIPLICADOR
Tem a finalidade de atrair o maior número de pessoas e/ou instituições que possam fomentar a
Rede Amigo Social, sensibilizando seus contatos através da divulgação das ações realizadas pelo
Parque Social.
O Multiplicador é aquele que, através de sua rede de relacionamentos, colabora como um grande
agente de divulgação e captação voluntária.
O Multiplicador permite que todos se engajem, ampliando a rede de relacionamentos, onde a
indicação de cada um é sua maior contribuição.
Para você se tornar um Amigo Social Multiplicador, conecte-se ao Facebook, curta a Fanpage
Rede Amigo Parque Social, convide seus amigos, compartilhe as publicações de nossas ações e
participe de Encontros de Mobilização e Engajamento.

AMIGO SOCIAL INSTITUCIONAL
Foi criada com o propósito de abraçar a nova postura comprometida com a ética, o
desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social das empresas na gestão dos negócios.
A responsabilidade social empresarial é hoje um diferencial competitivo que traz impactos
positivos e gera a fidelização de funcionários e clientes, e a melhoria da qualidade de vida das
comunidades.
Esta modalidade refere-se à pessoa jurídica que contribui com bens de serviços, materiais e ou
financeiros.
Para o Parque Social é fundamental o fortalecimento das parcerias existentes, bem como,
a conquista de novas, envolvendo os setores público, privado e outras instituições não
governamentais.

BOOK
DE
OPOR
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OPORTUNIDADES

O Parque Social oferece um Book de Oportunidades para que o Amigo Social conheça
os Programas e Projetos, podendo definir seu engajamento na Rede Amigo Social.
O engajamento do Amigo Social fortalecerá o Parque Social em sua atuação na
cidade de Salvador.

PROGRAMA COMUNIDADE EMPREENDE
Visa disseminar a cultura de autodesenvolvimento nas comunidades da cidade de Salvador,
através do empreendedorismo social, potencializando quatro elementos, a saber: Empreendedor
Social, Organização Comunitária, Ativos da Comunidade e Educação Cidadã.

ETAPAS
 ª Quero Participar - Identificação da comunidade que fará parte do programa;
1
2ª Entendendo o Empreendedorismo Social - Mobilização e alinhamento conceitual da
comunidade;
3ª Já somos empreendedores sociais e não sabíamos – Identificação dos Ativos e das Iniciativas
de Empreendedorismo Social existentes nas comunidades;
4ª Construindo nossos projetos - Construção dos Projetos de Empreendedorismo Social;
5ª Nossos parceiros – Identificação e Formalização de parcerias para o apoio aos projetos;
6ª Empreendendo na prática – Execução e Divulgação dos Projetos de Empreendedorismo
Social;
7ª Nossos resultados - Avaliação do Programa e Divulgação dos Resultados.

Comunidades de Salvador.

Bairro da Paz
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“Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de
repente você estará fazendo o impossível.”
São Francisco de Assis

JOVEM APRENDIZ EMPREENDEDOR
Jovem Aprendiz Empreendedor é um projeto de inclusão social que possibilita a inserção de
jovens, oriundos de comunidades socialmente vulneráveis de Salvador, no mercado de trabalho.
Este projeto está fundamentado na lei nº 10.097/2000, regulamentada pelo Decreto nº
5.598/2005.
Os jovens beneficiados são contratados como jovens aprendizes, previsto na Classificação
Brasileira de Ocupação - CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego.
O jovem recebe capacitação técnico-profissional que aborda temas voltados para sua
área de trabalho, desenvolvimento social, individual e coletivo, estimulando a cultura do
empreendedorismo social e da participação cidadã.
Durante o período da capacitação os jovens recebem orientação de profissionais para elaboração
do seu projeto de vida. Uma proposta de crescimento através de definição de objetivos e
identificação de talento, competência e oportunidades.
É firmado com o jovem um contrato de trabalho com prazo determinado e remuneração de 1/2
salário mínimo.
Jovens com idade entre 14 e 24 anos,
matriculados em instituição de ensino
regular ou já concluintes do 2ª grau.

1.280 horas, sendo 400 horas
teóricas e 880 horas práticas.

R$ 12.500,00
(Doze mil e quinhentos reais).
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“Transforme cada novo desafio em oportunidades de
aprendizado e crescimento.”
Ale Monteiro

LÍDER EMPREENDEDOR SOCIAL
Promove capacitação em gestão comunitária para líderes, com foco em Empreendedorismo
Social e Participação Cidadã, estimulando a reflexão sobre a situação atual da área social,
através da análise e avaliação crítica de práticas comunitárias para que possam atuar de forma
efetiva como agentes de transformação da realidade local. Os participantes são orientados e
acompanhados na elaboração de um projeto “Ação Cidadã” para sua comunidade e recebem ao
final, benefícios para sua comunidade.

Lideranças comunitárias, coordenadores e/
ou gestores que façam parte de instituições já
constituídas, formalmente ou não, das diversas
comunidades do município de Salvador.

172 horas que correspondem a aulas
teóricas e palestras com temas transversais.

R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).
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“A pessoa conscientizada tem uma compreensão diferente da história e de seu
papel. Recusa-se acomodar-se, mobiliza-se, organiza-se para mudar o mundo.”
Paulo Freire

PROJETO AMBIENTE PRODUTIVO
Desenvolve ações de sustentabilidade educativa socioambiental nas comunidades escolares, visando
a reeducação ambiental para transformação social, através da capacitação de professores e alunos,
oportunizando novos saberes, para que possam atuar como agentes de transformação e multiplicadores da
prática socioambiental.

ETAPAS
Seminário Motivacional sobre Educação Ambiental e Cidadania;
Curso de Extensão em Educação Ambiental, através da metodologia-EAD para os professores da rede municipal
de ensino;
Capacitação em Metodologia de Planejamento - A comunidade escolar será capacitada para atuar de forma
consciente e planejada na construção de projetos sustentáveis, sob o ponto de vista socioambiental, buscando
a transformação individual e coletiva da realidade local. Ao final desta capacitação os participantes estarão
aptos a tornarem-se agentes multiplicadores desta metodologia;
Capacitação Arte Cidadã Eco – Visa contribuir com a educação socioambiental, através de produção de objetos
eco artesanais, a partir da reutilização de resíduos sólidos, com recorte para o reaproveitamento do plástico;
Encerramento com o objetivo de divulgar as experiências vivenciadas em cada escola.

À comunidade escolar (Professores,
coordenadores, alunos, entre outros).

4 horas – Seminário Motivacional
328 horas – Capacitação em Metodologia do
Planejamento e Elaboração de Projetos
42 horas – Arte Cidadã Eco
180 horas – Curso de Extensão
4 horas – Evento Coletivo de Encerramento

R$ 267,82 (Duzentos e sessenta e sete reais
e oitenta e dois centavos).

“Vivemos num mundo em constante mudança.
O homem deve estar em permanente reconstrução.”
Humberto Rhodem

PROJETO CONHECIMENTO ITINERANTE
Possibilita o conhecimento em informática básica, usando ferramentas tecnológicas na
realidade de quem aprende, fomenta a inclusão sociocultural através do acesso às atividades
lúdicas e literárias, fortalecendo a autoestima, o pertencimento social e a conscientização da
responsabilidade comunitária, para que os atendidos tornem-se agentes de transformação e
multiplicadores de conhecimento e prática cidadã.
As atividades acontecem dentro de um ônibus adaptado, que vai até a população e permanece
durante um determinado período na comunidade. Estes ônibus têm capacidade para atender
10 pessoas, por turno, em capacitação digital e 40 pessoas, por turno, em inclusão literária e
cultural.
O projeto terá o suporte de instituições do próprio bairro, preferencialmente, escolas municipais
da região.

Crianças e adolescentes de 8 a 16 anos de
idade da Escola Pública Municipal, familiares
dos atendidos e comunidade escolar.

49 horas – Capacitação Digital
27 horas – Inclusão Literária/Cultural

R$300,37 (Trezentos reais e trinta e sete
centavos).

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais
voltará ao seu tamanho original.”
Albert Einstein

SEMENTES CULTURAIS
Promove a inclusão cultural de jovens, a partir do resgate e do fortalecimento da cultura afro
brasileira, nas comunidades do Município de Salvador, explorando a riqueza rítmica dessa cultura
através da realização de oficinas artísticas culturais produtivas na área da música, com destaque
ao instrumento percussivo de origem africana, o Xequerê.
Nas oficinas os jovens são capacitados para construção do instrumento e formação de orquestra
de Xequerê.

Jovens, de 13 a 24 anos, em situação de
vulnerabilidade social, moradores da cidade
de Salvador.

183 horas

R$725,00 (Setecentos e
vinte e cinco reais).

“Quem tem imaginação, mas não tem cultura, possui asas, mas não tem pés.”
Joseph Joubert

PROJETO ARTE CIDADÃ
Capacita crianças e jovens, através da realização de oficinas de produção em arte customizada
e construção de instrumentos percussivos, Berimbau e Xequerê, promovendo o fortalecimento
e complementação da educação formal, tendo como transversalidade a participação cidadã e a
cultura do empreendedorismo social.

Crianças e jovens com idade entre 08 e 16
anos, matriculados na rede Municipal de
ensino de Salvador.

96 horas – Oficina de Arte Customizada
96 horas – Oficina de Construção de
Instrumentos Percussivos

R$ 690,49 (Seiscentos e noventa reais e
quarenta e nove centavos).
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“A Inclusão Cultural oportuniza a conquista da liberdade, ao
possibilitar o seu encontro com a arte.”
Quênia Carvalhal

PROJETO INCLUSÃO SOCIODIGITAL/CDI
Capacita jovens em situação de vulnerabilidade social da cidade de Salvador, através da
metodologia desenvolvida pelo Comitê para a Democratização da Informática / CDI - 5 Passos,
metodologia exclusiva, inovadora, baseada na visão transformadora de Paulo Freire, que auxilia
o encontro da educação com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).
Além do aprendizado da utilização das ferramentas por meio dos cursos – Informática Básica
e Manutenção de Microcomputadores, a proposta abre caminhos para emancipação do jovem,
oferece capacitação profissional, formando indivíduos para o exercício pleno da cidadania.
Possibilita o jovem atuar em sua comunidade, exercitar o uso consciente da internet e das
tecnologias, assim como ampliar sua possibilidade de atuação profissional, além de se tornar
agente de transformação da própria realidade.

Jovens de 14 a 24 anos

72 horas – Informática Básica
72 horas – Manutenção de
microcomputadores

R$ 416,67 (Quatrocentos e dezesseis reais,
sessenta e sete centavos).

FOTO: Max Haack

“Informática e Educação, uma maneira prazerosa de conhecer o mundo.”
Autor desconhecido

PROJETO JOVEM LÍDER EMPREENDEDOR SOCIAL
Capacita jovens de comunidades de Salvador em situação de vulnerabilidade social, para
o desempenho do papel de futuros líderes, estimulando-os à compreensão do conceito de
liderança do futuro, com foco no Empreendedorismo Social, através de reflexões coletivas,
valorizando as experiências de participação cidadã e integração comunitária.
Os jovens líderes são orientados na elaboração de Projetos de Empreendedorismo Social,
aplicáveis na sua comunidade, bem como terão a oportunidade de conhecer outras experiências
de sucesso no protagonismo juvenil, fora de Salvador. Para fortalecer e aprimorar seu
desempenho, esse jovens contarão com a tutoria de idosos.

Jovens em situação de vulnerabilidade
social, com idade entre 14 e 24 anos,
matriculados na rede de ensino público ou
concluintes do ensino médio.

324 horas

R$ 1.071,43 (Um mil, setenta e um reais e
quarenta e três centavos).
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“Nem sempre podemos construir o futuro para nossa juventude,
mas podemos construir nossa juventude para o futuro.”
Franklin Roosevelt

IDOSO TUTOR EMPREENDEDOR SOCIAL
Capacita idosos na perspectiva de atuarem como tutores, complementando, fortalecendo e
aprimorando o desempenho de jovens na prática de lideranças futuras, promovendo a troca de
conhecimentos entre gerações – Idoso Tutor Empreendedor Social X Jovem Líder Empreendedor
Social.
Utiliza a Metodologia Ativa, que consiste em um modelo de ensino-aprendizagem que valoriza
o diálogo, desmistifica a realidade e estimula a transformação social através de uma prática
conscientizadora e crítica, onde o professor atua como mediador e tutor, e o aluno será
protagonista do seu aprendizado, e não um sujeito passivo.
São oferecidas também, oficinas de memória e condicionamento físico, com o intuito de
conservar o intelecto e a capacidade física do idoso tutor, contribuindo para sua saúde física e
mental além de melhorar o desempenho das suas atividades.
Idosos, com no mínimo 2º grau completo, que
estejam motivados a trabalharem em causas
sociais, terem vivência em prática comunitária
e que tenham autonomia e independência,
física e mental.

402 horas

R$ 1.414,18 (Um mil, quatrocentos e
quatorze reais e dezoito centavos).
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“Nunca pare de aprender. A vida nunca para de ensinar.”
Autor Desconhecido

PROJETO FOTO.COM
Promove o resgate da identidade histórica e cultural das comunidades da cidade de Salvador,
fortalecendo a importância da cultura a partir do seu próprio olhar, com enfoque em registro
fotográfico e técnicas de comunicação, fomentando o Empreendedorismo Social e a Participação
Cidadã.
Os jovens que participam deste projeto são capacitados através de oficinas com conteúdo
programático específico em técnicas básicas de comunicação e fotografia, gerando
conhecimentos na área da cultura, assim como ampliando horizontes e desenvolvendo um olhar
diferenciado sobre sua realidade. Os participantes são orientados para produção do acervo
histórico-cultural da comunidade.

Jovens de 14 a 24 anos, residentes nas
comunidades atendidas.

100 horas

R$ 972,22 (Novecentos e setenta e dois
reais e vinte e dois centavos).
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“As mais belas descobertas ocorrem quando as mesmas coisas
são vistas com um novo olhar.”
Malu Schneider

NÚCLEO DE ATENDIMENTO COMUNITÁRIO- NAC
Apoia, capacita e instrumentaliza lideranças comunitárias, associações de moradores, grupos
sociais e outros com atuação efetiva nas suas comunidades, através de:
• Escuta Comunitária e estímulo à participação cidadã;
• Orientação técnica para elaboração de projetos sociais e identificação de parceiros para o
fortalecimento dos atores e das organizações locais;
• Apoio jurídico e contábil para suporte às organizações sociais;
• Articulação com o poder público, empresas, organizações não governamentais, associações
e entidades presentes nas localidades em prol do fortalecimento das ações executadas nas
comunidades.

Lideranças comunitárias, associações de
moradores, grupos sociais e dirigentes de
organizações sociais.
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“Cada passo que dermos, por menor que seja, para entender as necessidades das
pessoas que procuramos servir aumentará nosso vínculo com eles e nos direcionará
para um padrão de liderança mais elevado.”
Mahatma Gandhi

CICLO DE PALESTRAS

Refletindo - Empreendedorismo Social e Participação Cidadã
Este projeto tem por finalidade a disseminação do conceito de Empreendedorismo Social,
Desenvolvimento Comunitário Sustentável e Participação Cidadã como mecanismos de
transformação social.
Nos encontros bimestrais são realizadas palestras, debates e apresentados cases de sucesso,
visando proporcionar um espaço para produção e discussão de novos conhecimentos, aproximar
sujeitos críticos e responsáveis para a construção de um futuro melhor.

Gestores Públicos, Privados e do Terceiro
Setor, Membros dos Conselhos Municipais
e Estaduais, Consultores, Professores e
demais interessados da área social.

4 horas

“A sabedoria começa na reflexão.”
Sócrates

SALA DE LEITURA
Inaugurada no Parque Social em Outubro de 2013, a Sala de Leitura Graciliano Ramos faz
parte do Projeto de Inserção Cultural – Leitura Para Todos – do Instituto Oldemburg de
Desenvolvimento, com apoio do Ministério da Cultura.
A Sala é aberta às comunidades de Salvador com o objetivo de contribuir para mudar a realidade
de muitas pessoas que passam a ter, através do acesso aos livros, um olhar diferenciado, uma vez
que podem ampliar seus horizontes entrando em mundos fascinantes, criados a partir do olhar
dos diversos autores.
O acervo da sala é composto de doações que permitem ampliação, diversificação e atualização
dos títulos.

Pessoas das Comunidades de Salvador

“É fácil se livrar das responsabilidades. Difícil é escapar das
consequências por ter se livrado delas.”
Graciliano Ramos

COLETIVO COCA-COLA
Promove oportunidades econômicas nas comunidades de baixa renda, através de treinamento
técnico, empoderamento comunitário e acesso ao mercado. O Coletivo é a plataforma de
valor compartilhado da Coca-Cola Brasil que, desde 2009, transforma a realidade de milhares
de pessoas em todo o país, utilizando para isso a cadeia de valor da empresa. Mais do que
capacitação, o Coletivo busca transformação social e valorização de autoestima, contribuindo
para que seus beneficiários assumam o protagonismo de suas vidas.

Jovens de 15 a 25 anos.

32 horas
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Seguem informações adicionais sobre seu engajamento na Rede Amigo Social.

√ A carga horária disponibilizada pelo Amigo Social Individual poderá contar como hora
extracurricular para cursos de Graduação, Pós-graduação, Mestrado e Doutorado, mediante
emissão de certificado após a conclusão das horas trabalhadas, em concordância com a Instituição
de ensino.
√ O Amigo Social institucional poderá contribuir parcialmente ou integralmente com um dos
Projetos do Parque Social.

√ As Doações Financeiras poderão ser feitas através de boleto bancário e ou presencialmente no
Parque Social. As contribuições feitas ao longo do ano poderão ser deduzidas na Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda do ano seguinte mediante, recibo fornecido pelo Parque Social.
√ Será realizada pesquisa com a finalidade de avaliar o grau de satisfação do Amigo Social em
relação a sua participação nas ações do Parque Social. A sua aplicação será realizada pelo site
ou presencialmente no Parque Social. A avaliação considerada positiva se dá quando o grau de
satisfação estiver entre 80 a 100%.

√ Serão realizados encontros de mobilização e engajamento com o objetivo de divulgar a Rede
Amigo Social perante a sociedade, atraindo constantemente voluntários e novos parceiros, através
de eventos culturais, reuniões, palestras, exposições, dentre outros.
√ Será realizado evento anual de prestações de contas com o objetivo de reunir os amigos
sociais, para apresentar os resultados alcançados, a partir das contribuições, valorizando
seu envolvimento e a transparência de todo o processo. Os resultados também serão
disponibilizados no site do Parque Social.

√ O Amigo Social receberá, anualmente, certificado digital comprovando seu efetivo engajamento
na Rede Amigo Social.
Para conhecer mais detalhadamente as ações do Parque Social faça uma visita com hora
marcada.

PARA EFETIVAR SEU ENGAJAMENTO
NA REDE AMIGO SOCIAL
Preencha o formulário existente no site www.parquesocial.org.br, enviando-o pelo e-mail
amigosocial@parquesocial.org.br ou diretamente na Instituição.
Posteriormente você será convidado para efetivar seu engajamento através dos seguintes
instrumentos:
- Termo de Compromisso;
- Termo de Doação ou Contrato de trabalho voluntário, quando for o caso.
Com o objetivo de identificar e valorizar sua participação na Rede Amigo Social você receberá o
cartão de fidelização.

Rede

NOSSOS PARCEIROS
NOSSOS PARCEIROS
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