The Trust for the Americas é uma organização sem
fins lucrativos, membro da Organização dos
Estados Americanos (OEA). Criada em 1997 para
promover alianças público-privadas, a The Trust já
implementou projetos em 24 países e tem
trabalhado com mais de 500 organizações da
região. Nossas iniciativas buscam melhorar o
acesso a oportunidades econômicas, segurança
cidadã e boa governança.
Tem presença legal nos
Colômbia e Canadá.

Estados Unidos,

Construir alianças para promover
a inclusão social e econômica na
América Latina e no Caribe.

Marco

Criar espaços para promover o
pensamento e a colaboração em
grupo.

Propósito

Identificar e financiar ideias
inovadoras que buscam resolver
desafios locais.

Abordagem
da formação

DIA é uma iniciativa que foi criada para promover a
inovação e empoderar as novas gerações por meio do
acesso a capacitações em tecnologia de ponta, currículos
especializados, espaços colaborativos, mentoria e recursos
financeiros para projetos sociais e econômicos. O objetivo
é ativar o potencial e o talento de pessoas que vivem em
situação de vulnerabilidade. Com este propósito, o DIA
procura promover soluções que gerem oportunidades de
renda e boa governança na região. DIA reúne atores
diversos como meio acadêmico, sociedade civil, órgãos
governamentais, organizações do setor privado,
empreendedores e os jovens inovadores.

Orientação para promover ideias,
marketing, comunicação e uso de
tecnologia de ponta para estimular
ideias e lançar Pitchs de projetos
inovadores.

5.492

beneficiários
empoderados graças
às capacitações

158

Projetos de
Inovação
Disruptiva

645

JOVENS
capacitados NA
Metodologia DIA

72 PROJETOS COM

capital SEMENTE

Metodologia

Atividades lideradas por facilitadores
que promovam a interação e
favoreçam o apoio mútuo entre os
integrantes do grupo.

Perfil dos
participantes

Autodidatas, aventureiros que não
tenham medo de correr riscos,
inovadores sociais e
empreendedores.

Ideia da Marca

Soluções para desafios locais vêm
das próprias comunidades. Inovação
é a chave.

● Laboratório de Inovação Urbana em Kingston, Jamaica

Inovação e Colaboração na base da
pirâmide.

● Laboratório de Inovação Inclusiva em Monterrey, México

Mensagem
da Marca

Presença em: Belize | Colômbia | Costa Rica | Jamaica | México

LABORATORIOS DIA
DIA opera através de laboratórios de inovação, espaços de
colaboração equipados com tecnologia avançada, tais como
impressoras 3D, microprocessadores, Arduino e cortadoras a
laser.

● Laboratório de Inovação para a Paz em Bogotá, Colômbia

Mauricio vive em Monterrey, México e é o líder do MOD AIR
PURIFIER, um purificador de ar ionizado de baixo custo que remove
99% das impurezas no ar. Maurício disse - “Eu sou um inovador
sempre que busco atender às necessidades da minha comunidade.
Os Laboratórios de Inovação Inclusiva DIA me deram as habilidades
necessárias para desenvolver uma ideia e torná-la realidade. Tudo
que precisamos é motivação, compromisso e criatividade. DIA me
ensinou que os jovens não são o futuro, nós somos o presente".

● Inovação

● Criatividade e Aceleradora de Ideias

● Empreendedorismo Social e Liderança

● Melhores Práticas para Dados Abertos

● Ciências da Computação

Os inovadores
exploram, filtram e
selecionam as
soluções para os
desafios identificados.

Siga-nos em:

Os participantes
desenvolvem seu
modelo de negócio
através da
metodologia DIA.

Trust4Americas

Os participantes
materializam seus
projetos com a ajuda
das ferramentas e
tecnologias disponíveis.

@Trust4Americas

Os participantes
apresentam suas ideias
em um Pitch, recebem
feedback de especialistas
e estão prontos para sair
e testar a ideia.

| info@fundacionparalasamericas.org |

Recursos Tecnológicos,
Financeiros e Mentoria
estão disponíveis para os
projetos com potencial
para transformar suas
comunidades.

www.trustfortheamericas.org |

