INADEQUADOS
Uma organização colaborativa

Um espaço de construção coletiva para criar e utilizar ferramentas e
metodologias inovadoras com propostas e soluções para problemas políticos,
sociais e urbanos.
A ideia central do INADEQUADOS é democratizar a informação a fim de
possibilitar a transformação de realidades. Para isto, identificamos e agregamos
pessoas com bom potencial produtivo para a sociedade, por vezes desperdiçado
por falta de informações e/ou orientação adequadas para ser disponibilizado na
prática.

INADEQUADOS.COM
Portal colaborativo (Em construção)

O portal virtual INADEQUADOS funciona de forma colaborativa, centralizadora
e propagadora de informações que contribuem com a formação, instrução e
orientação de pessoas. Os posts são idealizados a partir dos temas mais
acessados na web (pesquisa nossa). Contribuir com um post é uma forma dos
Inadequados desenvolverem suas capacidades de pesquisa e escrita, além de
adquirirem visibilidade, portfólio e experiência. Assim, já contribuem com aqueles
que acessam o site.

O portal colaborativo é uma grande oportunidade de dar protagonismo a pessoas
com grande conteúdo e criatividade que se encontram distanciados, ociosos ou
sem orientação e espaço de expressão.

O portal

O portal trabalha com várias áreas de interesse como:
▪

Cultura

▪

Esporte

▪

Cidadania

▪

Política

▪

Debates

▪

Psicologia

▪

Religião

▪

Meio ambiente

▪

Empreendedorismo

▪

Captação de recursos

▪

Outros

Todos podem produzir materiais dentro de variados assuntos:
▪

Textos

▪

Artigos

▪

Vídeos

▪

Podcasts

▪

Memes

▪

Tirinhas

▪

Outros

Obs. Temos um curador de conteúdos para aprovar previamente o post.

DA WEB PARA A PRÁTICA
Polos municipais

O “INADEQUADOS” funciona com polos organizados por líderes municipais
designados, que se destacaram em produção e engajamento no portal. A ideia
dos polos é, através do trabalho colaborativo e multidisciplinar, identificar e
solucionar problemas reais da cidade. Os projetos serão executados pelos
próprios voluntários a fim de trazer melhorias a suas escolas, bairros,
comunidades,

condomínios

e,

PRINCIPALMENTE,

áreas

de

maior

vulnerabilidade.

PROJETO, FORMAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO

Nível 1

O Inadequados nível 1 que mostrar interesse em criar um polo em sua cidade
receberá acesso à área exclusiva do Portal no qual acesso à nossa plataforma
desenvolvedora de projetos de impacto social. Ele receberá mentoria para iniciar
um polo com o intuito de desenvolver um projeto que traga respostas práticas às
demandas de sua cidade.
Entretanto, o interessado passará por uma entrevista e acompanhamento dos
mentores para saber se está apto para estar à frente de um polo.

Requisitos para ser um líder de polo
▪

Maior de 21 anos

▪

Ser cristão (ã) confessional

▪

Idôneo/a em caráter

▪

Ter entendido a proposta TEOLÓGICA e POLÍTICA do INADEQUADOS

Nível 2

Uma vez que o líder é estabelecido, a demanda é identificada e o grupo é
formado, o polo municipal pode ser reconhecido e instituído, com encontros
semanais que visam três pilares.

1. Contato
Esse grupo em primeiro lugar, deverá se conhecer, se respeitar, para através de
uma amizade verdadeira, iniciarem o projeto que visa o bem comum da cidade.
Acreditamos que a cumplicidade entre os membros do polo é a base para um
desenvolvimento sólido dos projetos.

2. Espiritualidade
Acreditamos que o Bem tem sua fonte primária em Deus, que se move em nós
hoje através da pessoa do Espírito Santo. Esse polo, além de todo engajamento
social, necessitará engajar-se espiritualmente através dos ensinos de Jesus nos
evangelhos.

3. Relevância
A convivência, amizade e espiritualidade, necessariamente, convergirá em
trabalhos práticos em prol do bem comum. Tudo será executado mediante
projeto co-criado entre proponente e mentores do INADEQUADOS, utilizando
metodologias previamente estabelecidas.

Nível 3

Uma vez que o projeto seja executado e obtenha resultados favoráveis, ele será
divulgado nas mídias do INADEQUADOS (website, facebook e instagram).
Dessa forma, o projeto e cidade ganharão divulgação e notoriedade.
Os desenvolvedores deste projeto poderão ser reconhecidos como mentores no
portal INADEQUADOS para novos polos municipais.

Sobre a mentoria
Os voluntários mentores disponibilizarão tutoria aos polos, não só quanto ao
suporte funcional, como também para a implantação, desenvolvimento e
implementação de projetos.
Os mentores serão curadores de iniciativas, fazendo estudos socioambientais
de certos centros urbanos, falando dos problemas e dando sugestões de
soluções.
Exemplificando com Mogi das Cruzes: Mogi uma cidade do Estado de São Paulo,
com “x” habitantes, com IDH “x” e suas maiores vulnerabilidades são “x, x, x, x,
x e x”. Acreditamos que ações de educação, esporte (artes marciais), dentre
outros, ampliariam e incrementariam o desenvolvimento socioambiental local.
Os polos terão o suporte online com os mentores através de WhatsAap, grupos
no Facebook, vídeo conferências e, também, poderão promover encontros
mensais onde os mentores possam esclarecer dúvidas e presenciar o projeto em
ação.

Sugestões de áreas de ação para os projetos
▪

Cultura
1. música
2. dança
3. poesia
4. teatro

▪

Esporte
1. campeonatos beneficentes
2. artes marciais – aulas e eventos
3. esporte e recreação

▪

Cidadania

1. educação / contraturno escolar
2. saúde
3. ações junto à terceira idade
4. assistência social
5. alimentação
6. população em situação de rua e vulnerabilidade social (adictos, garotas
de programa e travestis)
▪

Política
1. formação de liderança locais
2. incentivo à defesa de direitos
3. apoio à segurança pública
4. participação em conselhos municipais
5. ações de proteção da infância

▪

Debates Temáticos
1. feminismo
2. machismo tóxico
3. diversidade
4. equidade racial
5. outros temas que influem negativamente na comunidade

▪

Atividades Terapêuticas (Apoio Psicoafetivo)
1. roda terapêutica para mães no puerpério
2. rodas de conversa e mediação de conflito entre jovens e adolescentes
nas escolas sobre bullying, depressão e suicídio
3. apoio familiar, busca de uma “escola para responsáveis” para criação de
filhos de forma saudável, participando na vida dos filhos e contendo
violência doméstica e abusos

▪

Espiritualidade
1. conscientização sobre tolerância religiosa
2. formação de grupo para-eclesiástico

▪

Meio ambiente
1. horta comunitária / agrofloresta em comunidades carentes
2. arborização e melhoria de qualidade de vida
3. uso e proteção dos bens naturais
4. práticas para desenvolvimento sustentável

5. outros
▪

Empreendedorismo
1. geração de renda e trabalho
2. formação de jovens para o trabalho e/ou para a cidadania
3. educação financeira
4. negócios sociais e impacto socioambiental

Captação de recursos financeiros

O INADEQUADOS não tem comprometimento financeiro com os polos
municipais.
É de responsabilidade de cada polo elaborar um plano de captação de recursos
para seu próprio sustento, já que um dos projetos do portal será, certamente,
para captação de recursos.
Cabe a cada polo, também, custear as despesas do(s) mentor(es), considerando
a presença dele(s) nos encontros presenciais previamente agendados.

