Solicitação de Intervenção da Caravana da Alegria para Revitalização de
espaços públicos deteriorados
A Caravana da Alegria pode ser solicitada por qualquer membro da sociedade, desde
que a intervenção pleiteada seja em praça ou espaço público deteriorado sediado em
Jacarepaguá, abertas ao público, sem quaisquer restrições de acesso.
Não revitalizamos praças de condomínios ou ruas fechadas.

Condições de elegibilidade a Requalificação de Praças
O solicitante deverá nos garantir, simultaneamente, as seguintes ações:
1) Fazer a articulação com a(s) escola(s) pública ou privada e/ou Instituição
religiosa mais próxima da praça firmando com ela termo de parceria para que
após a intervenção e requalificação do espaço, a escola fique responsável pela
manutenção do espaço.
A escola e/ou instituição religiosa deverá se comprometer a fomentar a participação
ativa de seus alunos e/ou membros, em ações de cidadania e responsabilidade
socioambiental em benefício daquele espaço público, tais como: limpeza do espaço,
cuidado com a jardinagem, coleta seletiva e ações de sensibilização da comunidade
do entorno do espaço.
2) o solicitante deverá reunir de 10 a 15 membros da comunidade para voluntariar
no dia da intervenção do início ao fim do evento.
3) O solicitante deverá garantir o fornecimento de material necessário a
intervenção. O volume de material varia de acordo com o tamanho e grau de
deterioração do espaço e comumente são: tintas, corantes, trincha, rolinhos, sacos
de lixos, luvas, pneus, terra adubada, humos, etc.
Se a sua praça ou espaço público deteriorado fica em local muito carente, o JPA, Eu
te amo, irá prover este material, mas você precisará nos ajudar na campanha de
arrecadação de fundos, que basicamente consistem em passar rifas.
Mesmo que o seu espaço não fique em local muito carente o JPA, eu te amo, poderá
ajudar na arrecadação de fundos para aquisição do material necessário a intervenção,
doando peças de artesanato que serão rifados para este fim.
Tudo certo? Então, se você preenche todas as condições de elegibilidade,
relacionadas acima e deseja peticionar a intervenção na sua praça, preencha o
questionário abaixo:
https://goo.gl/forms/sUjGi7nOqzzviwxX2

