Fortalecimento de Comunidades
KPIs
KPIs

Impact
Impacto

% de feedback de
beneficiários/voluntários nas
iniciativas de Fortalecimentode
Comunidades

As pessoas nas comunidades selecionadas são capazes de levar uma vida mais digna

Nº. de comunidades com planos de
redução de risco de desastrese
sistemas testados em vigor

Outcomes

Resultados

Meios de subsistência comunitários melhorados
Melhoria da capacidade da comunidade para responder a choques externos
Funcionários envolvidos em ações sociais

Nº. de políticas para Reduçãodo
risco de desastres emvigor

Assumptions
Hipóteses
Os funcionários da C&A sentem-se
motivados a participar das iniciativas
A liderança da C&A apoia asvárias
iniciativas do Programa de
Fortalecimento de Comunidades
Os parceiros do Programa
conseguem entregarresultados
As iniciativas são adaptadas aos
negócios regionais e locais eao
contexto dos parceiros
As autoridades governamentais
locais apoiam e participam de
várias iniciativas

Strategies

Estratégias

Capacitar a comunidade e fortalecer sua resiliência a choques internos e externos e
risco de desastres
Responder a desastres humanitários por meio de parceiros globais e locais relevantes
para atender às necessidades dacomunidade
Capacitar e inspirar funcionários da C&A, em regiões geográficas selecionadas, a se
engajarem em suas comunidades, adaptadas aos negócios locais e contextos do país

Problem/Issue
Problemas
O acesso a serviços e oportunidades e a vulnerabilidade das comunidades
onde a C&A atua variam de uma região para aoutra
As diferenças geográficas das regiões onde a C&A atua demandam
diferentes esforços da C&A e de seus funcionários

KPIs
KPIs
Nº. de pessoas alcançadasatravés do
Programa Fortalecimento de
Comunidades
Nº. de funcionários engajadosem:
Campanha Mundo que Inspira/
Voluntariado / Outras iniciativas
Montante de fundos adicionais
levantados nas iniciativas de
Fortalecimento de Comunidades

Risks
Riscos
A pressão nos negóciosdesafia
a participação dos funcionários
no Programa
A rotatividade e troca de
funcionários dificulta o
envolvimento no Programa
Os parceiros do Programanão
têm capacidade para entregar
resultados que atendam às
expectativas

A falta de apoio daliderança
empresarial é uma barreira
para o sucesso doPrograma

