O que é Boston Creates?
Boston é uma cidade de inovação, diversidade e colaboração. Uma cidade onde a criatividade
prospera. Vemos isso em cada bairro e cada comunidade, e é um dos nossos bens mais
poderosos. Boston Creates é uma iniciativa nessa comunidade para captar tal criatividade, para
elaborar uma visão e um plano em comum que guiarão o desenvolvimento da arte e cultura na
nossa cidade durante os próximos dez anos.
Durante os próximos 15 meses, Boston Creates criará uma oportunidade para os vários bairros e
comunidades de Boston juntaram-se para criar um plano cultural que realce o melhor que Boston
tem a oferecer e que estabeleça objetivos inovadores para o futuro. Voltaremos nossa atenção a
setores e carreiras criativos, organizações culturais comunitárias e artistas individuais, espaços e
instalações culturais, herança cultural, festivais e eventos, narrativas comunitárias, história e
tradições.
O propósito e valores das Equipes Comunitárias
	
  

Visão geral
	
  

As Equipes Comunitárias são as peças fundamentais para integrar a voz comunitária da Boston
Creates, a iniciativa do prefeito para desenvolver um plano cultural para Boston. Apesar de ser
uma iniciativa municipal, é um plano para a comunidade; o engajamento comunitário pleno
servirá de apoio e estrutura para o plano.
Há 16 Equipes Comunitárias na cidade de Boston. Cada equipe terá um ou dois colideres e 8 a
18 membros da equipe. O processo de engajamento comunitário durará de junho a setembro de
2015.
Eis as regiões das Equipes Comunitárias:
1.
Allston/Brighton
2.
Back Bay/Beacon Hill
3.
Charlestown
4.
Chinatown
5.
Dorchester
6.
Downtown/North End/West
End/South Boston Waterfront/Fort Point
7.
East Boston
8.
Fenway/Mission Hill/Longwood

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hyde Park
Jamaica Plain
Mattapan
Roslindale
Roxbury
South Boston
South End/Bay Village
West Roxbury
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Cronograma Geral do Planejamento para Boston Creates
De março a maio de 2015
Planejamento e
preparação

De junho a setembro
de 2015

De outubro a
novembro de 2015

Conversas
Comunitárias

Decodificar o que
ouvimos

De dezembro de
2015 a fevereiro
de 2016
Escrever um
esboço do Plano
Cultural

De março a
maio de 2016

Junho de 2016
Plano concluído

Levar os
resultados à
comunidade

O que são as Conversas Comunitárias de Boston Creates?
Conversas Municipais programadas e Conversas Faça Você Mesmo serão organizadas por
grupos de cada bairro, liderados por voluntários, e pelos jovens líderes de Boston. Todas as
Conversas Comunitárias serão diálogos liderados por voluntários sobre a arte e cultura da
comunidade. Pequenos grupos de residentes se encontrarão para conversar sobre a arte e cultura
de sua comunidade. O que está sendo feito agora? De que tipo de eventos artísticos e culturais
as pessoas gostam e desfrutam? O que queremos para nossas comunidades no futuro? Quais
serão as diferenças entre hoje e amanhã? Quais são as prioridades? De que forma um plano
cultural ajudará?
A equipe de planejamento fornece as informações e ferramentas necessárias aos membros das
equipes, assim como todos os materiais das reuniões ao anfitrião voluntário e aos participantes.
Conversas Faça Você Mesmo!
Queremos que todos tenham a chance de participar e queremos ouvir todas as vozes em Boston!
Muitas pessoas sentem-se mais confortáveis em seus próprios espaços e ambientes,
compartilhando suas ideias a seu tempo. Por isso, mandaremos a qualquer pessoa que esteja
interessada em conduzir uma conversa as ferramentas necessárias para que possa tomar as
rédeas! Estas conversas comunitárias podem acontecer em qualquer lugar—durante reuniões de
negócios ou de associações comunitárias, em eventos da igreja, escola e biblioteca, em
restaurantes, cafés e bares, na casa de alguém, e em qualquer outro lugar ou reunião apropriado.
Os voluntários selecionarão os lugares adequados a sua comunidade ou rede de amigos ou de
colegas de trabalho, realizarão as reuniões comunitárias e darão feedback à equipe do projeto.
Podem trabalhar sozinhos ou em grupos. São vocês que recomendarão as melhores reuniões para
a comunidade e depois simplesmente enviarão suas observações por e-mail!
Não sabemos quantas conversas serão organizadas. Quem sabe mais de 200 conversas?!
Para receber mais informações, entre em contato conosco através do e-mail:
bostoncreates@boston.gov
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