Projeto Empreendedores Cívicos

O Empreendedor Cívico RAPS tem uma sólida ação política já constituída na esfera da
sociedade civil. Independentemente de sua trajetória política já percorrida estar ligada ou não
à política institucional, tem clara intenção de aproximar-se desta esfera, com objetivo de
fortalecê-la e aprimorá-la, por exemplo, colaborando em campanhas eleitorais e em mandatos
eletivos.

Objetivo Geral
Ampliar e potencializar a participação da população na vida política do país e seu nível de
consciência quanto ao importante papel da sociedade nos processos políticos.

Objetivos Específicos


Formar uma rede de lideranças políticas comprometidas com os princípios e valores da
RAPS e alinhadas com a ética, a transparência, participando do debate e da construção
de uma visão compartilhada de desenvolvimento sustentável.



Produzir e compartilhar conhecimento e apoiar a ação política das lideranças RAPS.



Desenvolver com empreendedorismo cívico a arquitetura institucional de inovação em
ações políticas de cidadania e de mobilização social, através da criação de uma rede de
Observatórios da Cidadania.

Características do Empreendedor Cívico RAPS


Manifesta sua ação política nos mais diversos espaços e esferas da vida social
(atividades profissionais, comunitárias, sociais, religiosas, de natureza institucional e
políticas).



Participa e promove as atividades propostas pela Organização para fomento da
Amizade Cívica com as demais lideranças e participantes da rede.



Por meio de suas ações resgata a política como atividade de extrema relevância social
e contribui para enobrecer esta atividade.



Fomenta, difunde e colabora com a promoção da agenda de sustentabilidade da RAPS
nas esferas local, regional e nacional.



Tem interesse e disposição em se engajar com ações de aprimoramento da política
institucional através do apoio a candidaturas e mandatos comprometidos com a
agenda de ética e de sustentabilidade da RAPS.

O que se espera dos Empreendedores Cívicos


Alinhamento aos princípios e valores constante no Código de Ética RAPS.



Comprometimento em sua ação política com os valores e princípios da
sustentabilidade.



Participação nas atividades promovidas pela RAPS, especialmente nas campanhas
eleitorais, mandatos (dos líderes RAPS).



Contribuir para a construção de uma visão compartilhada de desenvolvimento
sustentável do Brasil; em conformidade com a metodologia proposta pela RAPS e com
participação efetiva nas atividades da organização.



Amizade Cívica com as demais lideranças e participantes da rede.



Engajamento em projetos de participação e mobilização cívica e de construção e
consolidação da cidadania e da sustentabilidade no Brasil.



Colaborar na estruturação do Projeto ‘Observatórios da Cidadania’ nas cidades e
territórios participantes do projeto.

Principais Atividades


Seminário de Apresentação e Integração dos candidatos selecionados a fazer parte do
Projeto Jovens RAPS. Nesta ocasião, são reapresentados os valores, princípios,
estrutura e atividades da RAPS e ocorrerá a formalização da incorporação dos novos
líderes políticos mediante a assinatura do Termo de Compromisso Mútuo.



Encontro de Formação busca apoiar os Empreendedores Cívicos em sua participação
nos processos de formulação e de implementação de políticas públicas, visando à
geração de valor em benefício da coletividade e à colaboração com soluções
inovadoras para problemas sociais. Por meio desta formação os Empreendedores
Cívicos têm acesso aos principais modelos de participação e de mobilização social no
Brasil e são estimulados a multiplicá-los.



Centro de Estudos promove Diálogos Políticos, seminários, mesas de debate e
palestras sobre temas relevantes da política, sustentabilidade e demais assuntos
estratégicos.



Programa Cidadão tem como objetivo envolver os demais membros da rede de líderes
políticos na construção coletiva dos mandatos e em oportunidades de aprendizado
para novas lideranças, potencializando o resultado almejado pelos mandatos.



Programa Eleitoral tem como objetivo qualificar e potencializar as campanhas
eleitorais dos Líderes Políticos que participam das eleições de 2016, propiciando
oportunidades de aprendizado aos demais membros da rede de Líderes Políticos.



Participação e engajamento em Campanhas, Mandatos, Eixos temáticos e outras
atividades realizadas com o apoio da RAPS.



Grupo de trabalho para o desenvolvimento de metodologia para a constituição do
Observatório da Cidadania.



Formação e fomentação de Grupos de Trabalho na plataforma virtual RAPS para a
promoção de debates, conhecimento das práticas políticas, entre outros.



Encontro Anual de Líderes Políticos RAPS marca o encerramento das atividades do
ano e busca fazer um balanço de tudo o que foi realizado ao longo desse período e
traçar objetivos e perspectivas para o próximo ano.

