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O programa é fundamentado em 
três pilares: Aprendizado e Ensino, Prática 

e Ativismo. Aprendizado e Ensino é a base do 

nosso programa – este manual é um exemplo 

desta área. Changemakers se juntaram em 

fóruns regionais e globais para aprender consigo 

mesmos, com facilitadores e especialistas, 

compartilhando boas práticas. Esse processo 

também acontece online, através do nosso 

site e de várias fontes de informação:  um Kit 

de Gerenciamento de Projetos, outro sobre 

combate à corrupçao em comunidades ao redor 

do mundo um sobre uso de  mídias sociais em 

projetos, e este manual desenvolvido para ajudar 

jovens a maximizar o potencial de seus projetos 

através da arrecadação de fundos eficiente.

Global Changemakers é uma 
rede global de empreendedores 
sociais, ativistas comunitários 
e voluntários de 16 a 25 anos 
de idade. Nossa missão é 
empoderar a juventude para 
que esta possa catalizar 
transformação social. 
Atualmente há mais de 850 
Changemakers em 127 países, 
e mais de quatro milhões de 
beneficiados pelos projetos 
liderados por Changemakers.    

1.0 SobreGlobal 
Changemakers 

http://www.global-changemakers.net/action-tools
http://www.global-changemakers.net/action-tools
http://www.global-changemakers.net/wp-content/uploads/2011/05/GYAC-GCM-Anti-Corruption-Toolkit.pdf
http://www.global-changemakers.net/action-tools/social-media-toolkit
http://www.global-changemakers.net/action-tools/social-media-toolkit
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seu projeto através da arrecadação de fundos e 

recursos de fontes diversas. Você aprenderá que 

perguntas deve fazer antes de buscar recursos 

e como melhor priorizar suas necessidades 

para que saiba em quais áreas você deve gastar 

tempo na tentativa de arrecadar recursos. O 

principal é alinhar interesses – pensar em como 

as pessoas serão beneficiadas quando sua idéia 

de projeto se tornar realidade – e ser estratégico 

sobre como pedir ajuda.

Esse guia pressupões que você já possui um 

projeto para o qual está arrecadando fundo e 

buscando parceiros; caso você saiba que quer 

fazer a diferença, mas (ainda) não sabe como, 

recomendamos que você leia o guia sobre 

Ferramentas de Ação dos Global Changemakers 

primeiramente, que pode te ajudar a encontrar 

ou criar projetos que posteriormente serão 

aperfeiçoados pela aplicação do que você 

aprenderá neste guia. Lembre-se: o planejamento 

do projeto vem primeiro e arrecadação de 

fundos vem depois.

1.1 Sobre esse Kit
Nesse Kit, você encontrará um guia que pode 

ajudá-lo a cobrir algumas das necessidades de 

2.0 O que é Captação de 
Recursos?
Captação de Recursos

O que é isso? 
Como fazer? Quem 
oferece apoio 
financeiro? E se 
você pedir dinheiro 
às pessoas?
Especialmente na economia atual, com orçamentos 

no limite, assegurar a sustentabilidade a longo 

prazo qualquer projeto é uma tarefa difícil – mas 

não é impossível.

Qualquer projeto precisa de 
recursos (financeiros e não-financeiros 

especificamente alocados) para sobreviver e 

crescer. Sem a entrada constante de fundos um 

projeto não será sustentável no longo prazo. Então, 

o primeiro passo é entender que arrecadação de 

fundos é um processo contínuo através do qual 

você assegura que seu projeto obtenha recursos 

adequados. Não é um evento isolado (apesar de 

ser possível fazer eventos pontuais para auxiliar 

nos esforços de arrecadação de fundos, e algumas 

vezes você só precisa angariar fundos para um 

único evento). O essencial na maioria dos casos 

é pensar na arrecadação de fundos como uma 

das coisas que você deve fazer continuamente 

para manter seu projeto vivo. Lembre-se: captar 

recursos é mais do que arrecadar recursos – o 

ponto principal é garantir que seu projeto ou 

iniciativa tenha todos os recursos necessários 

para ser sustentável a longo prazo. 

Fundraising Toolkit    3

http://www.global-changemakers.net/action-tools
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Maratona de 24 horas para 
250 pessoas em Shanghai, 
china, dia 12 de Junho de 
2013, para arrecadar 50.000 
RMB para pesquisa sobre 
Câncer. 

--Local: 20.000 RMB 

-Alimentação: 12.000 RMB 

-Transporte: 6.000 RMB 

... e assim por diante

--Local

-Menções na mídia e publicidade

-Esquema para doações

Exemplo de resposta...

Exemplo de resposta...

Como mencionado anteriormente  no Kit de Gestão de Projetos de Global 

Changemakers, o primeiro passo é ser bem claro sobre o que você pretende alcançar e o que você 

precisa para chegar lá. Comece escrevendo uma lista.

3.0 O que você pretende 
alcançar? Do que você 
precisa? Quem já faz isso? Passo 1: Objetivo

O que você pretende alcançar? 
Qual é o seu objetivo: o que vocês está tentando criar/ alcançar / 

fazer, na forma mais específica possível? Onde? Para quem? Com/ para 

quantas pessoas? Quando?

  
 
 
 
 

Passo 2: Necessidades
Do que você precisa?  
O que é necessário para fazer seu projeto acontecer? Sua lista deve 

ser mais completa possível. 

  
 
 
 
 
  

Passo 3: Orçamento
Quanto vai custar?   
O que cada coisa custa? Liste as coisas da mais cara para a mais 

barata. 

  
 
 

Exemplo de resposta...
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Algumas das necessidades de Lebo:

•	 Local  (lugar para as crianças se encontrarem) e os direitos legais 

de propriedade do local

•	 Transporte de ida e volta para as crianças terem acesso ao local

•	 Funcionários (remunerados e voluntários)

•	 Mobiliário

•	 Alimentação

•	 Currículo/livros/material escolar

•	 Rendimentos constantes (os pais pagarão mensalidade para seus 

filhos? Qual é o plano de negócios? Os alunos da escola infantil 

de Lebo poderiam produzir algo que possa ser gerido como 

negócio social?)

•	 Relações Públicas (como os pais ficarão sabendo sobre a 

escola?) 

•	 Pesquisa de mercado (quais outras escolas existem na área? 

Existe uma forma de Lebo colaborar com elas?)

Por exemplo:

Algumas das necessidades de Lebo:

•	 Local (lugar para as crianças se encontrarem e os direitos legais 

de propriedade do local.

•	 Transporte de ida e volta para as crianças terem acesso ao local 

•	 Funcionários (remunerados e voluntários)

•	 Mobiliário

•	 Alimentação

•	 Currículo/livros/material escolar

•	 Rendimentos constantes (os pais pagarão mensalidade para seus 

filhos? Qual é o plano de negócios? Os alunos da escola infantil 

de Lebo poderiam produzir algo que possa ser gerido como 

negócio social?)

•	 Relações Públicas (como os pais ficarão sabendo sobre a 

escola?)

•	 Pesquisa de mercado (quais outras escolas existem na área? 

Existe uma forma de Lebo colabrar com elas?)

Patrocínio por recursos não-financeiros  quer dizer pedir bens e 

materiais necessários para seu projeto ao invés de dinheiro propriamente dito, ou 

algo que pessoas e organizações já possuem ou produzem. No caso de Lebo, isso 

significaria procurar uma empresa de mobiliário para conseguir mesas e cadeiras, 

uma companhia de transporte para conseguir vans, editoras para conseguir livros, 

etc. Receber doação não-monetárias reduzirá significativamente a quantidade de 

dinheiro necessária para seu projeto. 

Use uma tabela para listar tudo o que você precisa, do mais caro até o mais barato.

Vejamos um exemplo real: Lebo da África do Sul quer abrir uma escola 

infantil na sua cidade. Vamos considerar que ela tenha feito uma pesquisa de mercado 

e já percebeu a demanda por uma escolinha. O que ela vai precisar para fazer a escola 

acontecer?

 

 
  

 

 

  

 

 

  
 
 
  

 

 
  
 

 

 
  

 

 

  

 

 

  
 
 
  

 

 
  
 

Leia atentamente a lista que preparamos para Lebo – dinheiro não faz 

parte dela. É claro que dinheiro poderia comprar muitas das coisas que estão da lista 

de Lebo, mas é tão importante quanto considerar doações em espécie e recursos 

não-financeiros para conseguir o que você precisa. .

procurar empresas de transporte

mais caro

procurar editores

procurar uma loja de móveis 

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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Suponha que você sabe claramente  o que pretende alcançar, o que você 

precisa, e quais são as três partes componentes do seu triângulo de ouro. Acontecendo em sua 

comunidade local que você possa aproveitar. 

O próximo passo é pensar no alinhamento de interesses: quem será beneficiado se meu projeto 

se tornar realidade? Identificar o público beneficiado te permite perceber quem  procurar e 

alinhar suas necessidades com as daqueles que estão em uma posição que pode te ajudar.

Vamos voltar para o projeto de Lebo – quem ganha se a escola infantil vier a 

existir?  A lista é longa e inclui:

Quem ganha e como projetar isso no seu projeto

4.0 Alinhando intereresses 
A lista vai variar  um pouco dependendo do projeto, mas tipicamente inclui três pontos-chave 

-  o setor privado, o governo e a mídia. Para te ajudar a não esquecer, pense nos três como partes 

componentes de um triângulo de ouro.  

•	 Alunos, pais, e funcionários da escola

•	 Empresas privadas  (que ganhariam com os negócios que a 

escola de Lebo vai gerar e todos os clientes em potencial que 

a escola de Lebo vai concentrar)

•	 Todos os empregadores no longo prazo  (que se beneficiarão 

de uma mão-de-obra mais qualificada)

•	 O governo  (afinal de contas, Lebo está o ajudando a fazer 

o trabalho do Estado) e os representantes eleitos na cidade 

(Lebo estará servido ao seu(s) eleitorado/ destinatários)

•	 Mídia (que pode projetar a história da escola de Lebo 

positivamente, com reportagens sobre a eficiência de 

iniciativas educacionais locais)

•	 Sociedade (que se beneficiariam com o fato de crianças que 

não possuíam acesso à educação poderem acessá-la agora)

 

  
 
 

  
 

 
  
 

 
  

 
 
  

Fundamental para 
abordar cada um 

desses componentes-
chave; e saber 

como alinhar suas 
necessidades com os 

interesses deles. 

O TriângulO 
de OurO 

 dOs inTe resses...

Sociedade

Setor Privado

Mídia Governo

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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a. Setor Privado
O setor privado é  businesses é composto por 

negócios – de diversos tamanhos – e todos passam 

os dias pensando em como conseguir mais clientes. 

Você pode usar isso como uma vantagem ao entender 

que empresas estão sempre tentando aumentar sua 

parcela de mercado – a porcentagem de vendas feitas 

por uma determinada empresa. Aumentar a parcela de 

mercado depende da manutenção dos clientes através 

da lealdade de marcas e da atração de novos clientes. 

Vamos voltar à escola de Lebo  e supor que pelo menos duas empresas 

competem na venda de alimentos na área específica onde se localiza a escola. Você 

é a Lebo. Você precisa de alimentos para sua escola e segundo a sua pesquisa, você 

sabe que a empresa de alimentos Kefilwe e a empresa de alimentos Sipho são rivais no 

negócio de batatas na região. Como você pode se beneficiar dessa situação?

Use o seu conhecimento  sobre competição e seu entendimento sobre lealdade 

de marcas para receber doações alimentícias – ex: “Olá Kefilwe. Eu sou Lebo. Estamos 

abrindo uma escola infantil na região e precisaremos de 25 Kg de batatas por semana 

para o próximo ano na nossa escola. Em troca, nós faremos questão de informar todos 

os nossos alunos, seus pais e toda a comunidade sobre a sua generosidade.”

Você ainda usa a mesma marca de 

pasta de dente que você usava quando 

tinha 12 anos de idade?  Acontece que 

a maioria das pessoas usa – razão pela 

qual as empresas lutam tanto para te 

conquistar quando você é jovem. Esse 

também é um exemplo do motivo pelo 

qual as empresas tentam engendrar 

lealdade às marcas nos seus clientes – e 

você pode usar seu conhecimento sobre 

isso para convencer o setor privado a 

contribuir com doações não-monetárias 

para o seu projeto.   

Eu estou “me vendendo” para o setor privado?  O setor privado na maioria das vezes 
possui os recursos materiais (e financeiros) que seu projeto precisa. Uma maneira de ver 
isso é enxergar seu projeto como uma forma de ajudar o setor privado a melhorar sua 
comunidade local. Mas certifique-se de que você saiba sobre a reputação e as atividades 
de suas empresas parceiras, bem como a opinião sobre as mesmas em sua comunidade, 
com seus funcionários e no mundo dos negócios. 

Aqueles de vocês  que 

possuem projetos com e para 

jovens estão em uma posição 

particularmente interessante para 

se valer desses conceitos graças ao poder de compra da 

juventude em todo o mundo. Não se esqueça de que as 

empresas – pequenas e grandes – querem exatamente a mesma 

coisa: mais clientes e uma boa reputação, e jovens são uma 

fonte procurada pelos dois motivos. 

Você sabia  
que o poder de 

compra de jovens 
Americanos é de 

aproximadamente 
$300 bilhões de 
dólares por ano? 

Veja 
como ele 
funciona?
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b. Governo
Assim como  o setor privado é composto de empresas que competem entre si por clientes, 

o governo é composto de políticos que competem uns com os outros – e com aqueles fora do 

governo – por votos. Mas como você pode usar isso para conseguir o que você precisa no seu 

projeto?

Pense no local onde o seu projeto será executado. Quem é o representante eleito nessa área? A 

maioria, mas não todos os lugares terão um, e o representante poderá atuar no nível municipal, 

estadual ou nacional. 

Tipicamente, você pode usar o desejo dos políticos por popularidade e votos de 
duas maneiras:

1. Para fazê-lo (a) apoiar quaisquer questões regulatórias / legais que você possa enfrentar, 

demonstrando como seu projeto é bom para seus eleitores/destinatários

2. Através do uso de sua presença em eventos públicos para chamar atenção da mídia para seu 

projeto.  Lembre-se: a mídia aparece onde um político está (e vice-versa).

Honrar seu político local  por seu apoio oi liderança em uma determinada área é 

uma boa tática a ser usada – mas deve ser sincera. Algumas formas de fazer isso incluem pedir 

ao representante que compareça ao lançamento da sua atividade ou entregar um prêmio em 

reconhecimento de sua liderança. Lembre-se: a idéia de competição aplica-se à políticos também. 

Principalmente se for época de eleição, use essa oportunidade para promover um debate entre 

candidatos a um cargo sobre uma questão abordada pelo seu projeto. No caso da Lebo, ela 

poderia convidar os candidatos para um debate sobre educação, por exemplo. 

 Algumas observações a serem lembradas:
•	 Não minta  nem distorça o escopo ou escala do seu projeto

•	 Não homenageie um político ou celebridade a não ser que seu trabalho e esforços 

sejam merecedores

•	 Seja justo e dê espaço para todos os partidos políticos, sem distinção

•	 Lembre-se de que políticos aparecem onde eles pensam que a mídia 

estará presente – e vice-versa. Use isso como vantagem para atrair ambos para 

seu evento.

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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c. Mídia
Mídia é a terceira parte do “triângulo de ouro” – e tanto publicações 

impressas ou online competem por leitores, tanto como políticos competem por votos e 

empresas competem por cliente. Provavelmente seu projeto precisa de atenção da mídia, 

seja para atrair benfeitores, fazer conscientização, ou construir a reputação do seu projeto. 

Jornalistas estão sempre procurando por histórias novas e interessantes – e seu projeto, seja 

na sua fase inicial ou um pouco depois, pode se encaixar nesse perfil.

 

Algumas observações a serem lembradas:

•	 Mídia/jornalistas estão sempre procurando por novidade; pense 

em como seu projeto oferece uma nova perspectiva sobre os problemas 

enfrentados na sua comunidade e certifique-se de comunicar como isso é feito. 

Encontre um jornalista que cubra a área na qual o seu projeto se encaixa (no 

caso da Lebo, isso significaria encontrar alguém que fale sobre educação).

•	 Use estatísticas e seja específico. A Um bom ditado para se lembrar é “ 

nenhuma história sem dados, nenhum dado sem histórias.” Se Lebo contatasse 

jornalistas locais com a estatística de que 37% das crianças com idade para 

freqüentar a educação infantil estão fora da escola, e que a escola que ela 

pretende abrir vai ajudar a reduzir esse número, é possível que jornalistas 

queiram falar sobre isso. O que seria uma estatística parecida no caso do 

seu projeto?  Para estatísticas sobre vários problemas mundiais, divididos em 

países, acesse: http://www.worldbank.org/pt/country/brazil

•	 Jornalistas querem histórias que vendem  – e isso inclui boas notícias/ 

histórias que causam impacto positivo da juventude engajada e ativa. Não se 

esqueça de usar sua idade como uma vantagem – isso te faz excepcional. 
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5.0 Como chegar a quem 
você precisa e como pedir 

vantagem é a sua idade – você não precisa falar 

o agir como se você tivesse 60 anos de idade! 

Dito isso, uma boa regra de ouro é ser sempre 

respeitoso com aqueles com quem você vai lidar 

e não usar linguagem que você não usaria na 

frente da sua avó. 

Esteja preparado e faça seu dever de casa  

– quanto mais você souber sobre a pessoa com 

quem vai se encontrar, mais bem preparado você 

estará para entender o que o (a) motiva – e o que 

pode levá-lo(a) a apoiar o seu projeto. Todos os 

membros mais bem sucedidos da comunidade 

saíram de algum lugar e esse lugar pode ser 

justamente o bairro que se beneficiará do seu 

projeto. Não tenha medo de tocar os sentimentos 

das pessoas além do seu lado racional.

Assistentes de líderes de negócios e 
governo são, na maioria das vezes, 
qualificados demais para o cargo e pouco 

Antes de mais nada,  você precisa saber 

exatamente quem abordar. Leia, converse com 

pessoas, pesquise na internet, participe de 

comunidades online – faça o que for necessário para 

ficar ciente e antenado dobre quais organizações 

em sua comunidade estão recebendo apoio 

financeiro, de onde e para qual finalidade. Fique 

de olho nas oportunidades e também tente ficar o 

mais informado (a) possível sobre quais pessoas são 

serão seus alvos (ex. O nome do presidente de uma 

empresa, o nome de um político, etc.).. Rapidamente, 

você vai descobrir que é difícil entrar em contato 

com os indivíduos que são seus alvos e que é fácil 

para eles ignorar seus pedidos.

Então agora que você já sabe 
claramente o que está tentando 
fazer, do que você precisa e 
entende como alinhar seus 
interesses de forma a convencer 
o setor privado, o governo e a 
mídia a te ajudar. Como iniciar a 
conversa?

Algumas dicas:

Sempre que possível, tente ser apresentado 

por alguém que você já conhece. É muito 

mais difícil de ignorar um pedido de um amigo de 

um amigo do que de um desconhecido.

Perguntar pessoalmente; e (quase) 

sempre a sua melhor aposta. É fácil ignorar 

um e-mail. Falar ao telefone pode ser uma opção 

intermediária. Mas independente de perguntar 

pessoalmente ou ao telefone, você precisará ser 

persistente e manter contato continuamente. 

Apresentação conta  – seja amigável, 

profissional e demonstre sua paixão. Sua maior 

ehrmm.. 
Podemos 
falar?

reconhecidos. Ligue para eles, trate-os (as) com 

respeito, e pergunte por conselhos acerca do seu 

projeto – se eles ficarem do seu lado, eles poderão 

convencer seus chefes a ajudar o seu projeto 

também.

De forma similar, esposas de líderes de 
negócios e governo são outra ótima fonte 

de influência sobre eles. Leia sobre as áreas 

de interesse dos cônjuges dos líderes que você 

está tentando alcançar – a coluna social do 

jornal local é um bom recurso para isso.  Se for 

apropriado, convide o(a) esposo(a) desse líder para 

ser patrono(esse) ou membro da diretoria do seu 

projeto. Ao fazer isso, você não só vai conseguir 

o apoio dele (a), mas pode conseguir influenciar 

seu(ua) esposo(a) também. Dica: Ninguém gosta 

de se sentir usados ou explorado só por causa de 

alguém com quem se está casado (a), então use o 

bom senso.

Versão à perda – acontece que nossos cérebros 

são neurologicamente programados para a 

##!!@@
$$$#!!

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
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http://www.global-changemakers.net


Kit para Captação de Recursos   19

chamada aversão à perda, que significa que temos 

uma maior tendência a fazer algo se pensarmos 

que vamos perder a oportunidade de fazer algo 

no futuro. Lembre-se disso durante suas reuniões 

– uma boa dica é incorporar o uso da frase “Eu não 

gostaria que você perdesse a oportunidade de...” 

Pratique – muitas pessoas não gostam de pedir 

a ajuda dos outros. De fato, se você não gosta, 

pense em fazer a captação de recursos (pelo 

menos a parte de pedir) uma tarefa de alguém na 

sua equipe que se sente mais confortável fazendo 

isso. Se você for a pessoa que vai perguntar, 

praticar sempre ajuda. Peça aos seus amigos para 

fazerem reuniões “de mentira” com você para 

que quando você se encontrar com o presidente 

de uma empresa ou político alvo, você estar;a 

confortável e relaxado. 

Uma observação final – nós recebemos 

várias perguntas sobre propostas escritas 

e como escrever de maneira convincente. 

Mesmo que você escreva como Shakespeare, 

nós recomendamos reuniões face-a-face para 

discutir sua proposta. 

Dito isso, uma boa regra de ouro é incluir 

o seguinte na sua proposta escrita:

•	Um conceito curto e claro descrevendo 

o seu projeto (objetivo, mecanismos de 

implementação, como será sustentável à longo 

prazo), lembrando que deve ser apresentado 

em uma maneira que é alinhada aos interesses 

de quem quer que seja que você irá abordar;

•	Um orçamento detalhado;

•	Uma descrição específica do que você 

está pedindo ao seu parceiro em potencial 

e como ele(a) se beneficiaria por ajudá-lo (a);

•	O impacto positivo uma vez que o projeto 

seja implementado.

•	Esses são elementos que você também 
deve estar preparado para cobrir em 

suas reuniões presenciais com parceiros 

em potencial. Dica: escreva uma lista com os 

principais pontos dos quais você pretende 

falar antes de ir para uma reunião. Isso o(a) 

ajudará a se manter focado (a), apresentar 

suas idéias de maneira clara e concisa e a 

acalmar seus nervos.  

3xy+50 
7/87xy 
então.....
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PICTURE IT, iniciado por Anjali, é 

um projeto baseado em algo que 

ela tem feitos desde quando ela 

tinha 10 anos de idade. Anjali é uma 

artista e o projeto usa imagens de 

impacto como um meio de facilitar 

mudança social positiva. A iniciativa 

mais recente do PICTURE IT teve 

como objetivo arrecadar livros de 

fotos para a seção pediátrica do 

Instituto do Câncer de Chennai, 

na Índia. O projeto foi conduzido 

conjuntamente com o Dia 

Internacional da Juventude 2012 

e arrecadou mais de 1.500 livros 

(e dinheiro) graças às doações da 

comunidade local.

Então quem distribui dinheiro? 
Abaixo há algumas fontes 
diferentes de financiamento 
e exemplos de sucesso de 
Changemakers sobre como 
fazê-los comprar uma idéia.

a. O público/ sua 
comunidade 
Não importa se você fará um festival de bolos, uma 

festa, concurso ou audição de dança, aqueles em 

sua comunidade que se beneficiarão mais do seu 

projeto são uma ótima primeira fonte para pedir 

ajuda. Além de indivíduos (especialmente aqueles 

que você já conhece), peça fundos à negócios 

locais, escolas, instituições religiosas (igrejas, 

mesquitas, templos, sinagogas) e organizações 

comunitárias para seu projeto. Seja claro sobre 

o que financiamento deles “compra” e os 

“benefícios”  que eles receberão em troca. Enfatize 

que é o bairro como um todo  - eles podem te 

ajudar! E não se esqueça de usar ferramentas de 

crowdfunding – para maiores informações, veja o 

Anexo sobre recursos.

Exemplo...

FATOS RÁPIDOS 

Nome: Anjali 
Idade: 19 
País: Índia   
Projeto: PICTURE IT 

Anjali disse: 

 

O que começou como uma pequena idéia e 

interesse em trabalhar com oncologia, uma causa 

pela qual sou muito apaixonada, aumentou em 

uma proporção muito além do que  eu podia 

imaginar. É claro que eu tive que organizar minhas 

idéias e decidir onde eu queria começar. Eu as 

categorizei na seqüência de 13 passos a seguir:

Passo 1: Idéia Central
(O que eu quero fazer) – Montar uma biblioteca 

para pacientes juvenis de câncer, porque eles 

passam muito tempo no hospital e têm pouco ou 

nenhum acesso à educação formal. 

Passo 2: Que tipo de livros?
Por ser uma artista visual eu percebi que as 

fotografias transcendem barreiras de idade, 

linguagem e alfabetização, que é o objetivo 

principal de PICTURE IT. Então eu decidi que 

escolher livros infantis com figuras ou livros de 

histórias em línguas regionais e em inglês.

Onde? Achar um local decente que doasse livros 

foi uma das minhas maiores preocupações. O 

maior setor de oncologia da minha cidade era no 

Instituto do Câncer Chennai em Tamil Nadu, na 

Índia. O presidente era o famoso especialista em 

câncer e ganhador do prêmio Magsaysay, Dr. V 

Shanta. Depois de fazer uma longa pesquisa eu 

6.0 Fontes de apoio
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anjali
decidi que eu doaria a coleção de livros para 

esse local. 

Passo 3: Proposta

Ao estudar o site eu encontrei o endereço de 

e-mail da própria presidente e decidi arriscar e 

enviar um e-mail pra ela diretamente. De acordo 

com a minha pesquisa, Dra. Shanta tinha 85 

anos de idade e provavelmente alguém lia seus 

e-mails. Minha proposta explicava claramente as 

minhas origens, intenção, propósito e objetivo. 

É importante que as pessoas saiba, de onde 

você veio, então certifique-se de incluir isso. No 

meu caso, minha avó dirige uma organização 

para crianças com múltiplas deficiências e 

eu cresci junto com elas. Isso significava que 

eu tinha experiência prévia trabalhando com 

grupos similares àqueles no hospital. Depois de 

enviar o e-mail, eu só tive que esperar.

Passo 4: Esperando a resposta
Depois de uma semana eu recebi uma resposta 

e fui direcionada à Mahesh Memorial Trust 

(MMT), uma organização não-governamental 

em Chennai, Índia, que trabalha em prol da 

conscientização sobre câncer, provendo 

apoio financeiro para pacientes com 

dificuldades financeiras, organizando sessões 

de aconselhamento e apoio par pacientes de 

câncer e suas famílias, e dando suporte em 

qualquer outra forma de atividade associada à 

luta contra o câncer. Eles são responsáveis pela 

ala pediátrica do instituto do câncer. 

 
Passo 5: Mobilização

Depois de entrar em contato com o administrador 

do MMT, nós coordenamos os detalhes para que 

as coisas começarem a acontecer:

Por onde começar?

Eu fiz uma lista de pessoas com quem precisava 

entrar em contato, que consistia principalmente 

em amigos e familiares. Eu não fiz muitas 

promessas porque eu não tinha muita noção 

do que eu conseguiria arrecadar, mas é bom 

definir uma meta. Inicialmente eu pretendia 

arrecadar 300 livros, que eu consegui facilmente. 

Entretanto, eu queria expandir a arrecadação 

ainda mais, então criei pôsteres para a campanha 

e comecei a contatar diretores de várias escolas 

para conscientizar sobre a coleta de livros. Eu 

também falei com estudantes pessoalmente 

algumas vezes, o que é essencial, já que o contato 

direto é muito mais convincente do que anúncios 

de papel. Nós colocamos uma caixa para coleta 

de livros em cada escola. Eu também entrei em 

contato com livrarias e consegui publicar um 

anúncio na seção de eventos em um jornal.

Passo 6: Mídias Sociais

Eu criei uma página no Facebook e comecei a 

usar o Twitter para falar do projeto. Eu expliquei 

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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claramente o que eu precisava para os usuários e 

estabeleci prazos claros para as atividades.

Passo 7: Dar continuidade
Isso é essencial. Enviar e-mails, ligar para escolas 

e visitá-las para observar seu progresso e 

relembrá-los que eles podem fazer acontecer. 

Com um quadros administrativo grandes, projetos 

como esse geralmente nem são notados. Eu 

também precisei coordenar com a diretoria das 

escolas para saber se eles precisariam de material 

adicional para a biblioteca. Por isso eu precisei ter 

reuniões com os diretores da escola para discutir 

como a biblioteca seria construída, a quantidade 

de fundos necessária, etc.

Passo 8: Pós-Coleta de Livros

Foi aí que o trabalho realmente começou. A 

resposta foi muito melhor do que esperado. Eu 

consegui coletar aproximadamente 3.000 livros 

em um mês. Mas depois eu precisei separar e 

catalogar todos eles. Éramos só minha mãe, 

meus dois melhores amigos e eu. Demorou uma 

semana mas no final nós conseguimos separá-los 

por gênero e idioma. Somente 1.500 dos 3.000 

livros recebidos eram apropriados para o nosso 

público-alvo (15 anos de idade ou menos).

Passo 9: O evento

Eu queria montar uma biblioteca de qualquer 

forma, mas eu precisava encontrar uma data 

relevante para inaugurá-la. Que data melhor do 

que o Dia Internacional da Juventude já que a 

maioria dos livros tinha sido doado de jovens para 

jovens? Eu não queria que o evento fosse cheio 

de coisas, era para ser focada nas crianças e 

nos livros. Os diretores do MMT, alguns médicos 

da ala de oncologia, enfermeiras e Dra. Shanta 

estiveram presentes quando os livros foram 

entregues ao Instituto do Câncer. A partir 

desse momento, o MMT ficou responsável por 

construir a biblioteca  e encontrar voluntários 

para ler para as crianças, que é fundamental 

para o melhor aproveitamento da biblioteca. 

Passo 10: Pós-evento

É muito, muito importante dar continuidade 

e manter contato depois do evento também. 

Para agradecer a cada pessoas que te ajudou 

ao longo do caminho, incluindo escolas, 

livrarias, amigos, família e pessoas que doaram 

livros porque souberam do projeto através das 

mídias sociais.

Passo 11: Publicidade / Cobertura 
de Mídia

Não precisa ser extravagante. A mídia não 

é o objetivo mas sim um meio que faz parte 

do processo de um projeto. Fazer com que 

esse evento torne-se público através da 

mídia faria uma diferença enorme no que diz 

respeito à conscientização sobre as crianças, 

a organização que dá apoio à elas (MMT), a 

biblioteca e potenciais doadores e voluntários 

para o futuro. Esse é também um ótimo jeito de 

agradecer a todos e inspirar outras pessoas. 

Passo 12:  Monitoramento

Visite a página do projeto regularmente depois do 

evento para se assegurar de que tudo está indo 

bem. Ofereça ajuda no que for necessário.

Passo 13:  Satisfação própria

Não há sentimento melhor do que aquele que 

temos depois de ter finalmente conquistado algo. 

Significou muito para mim, do meu próprio jeito, 

fazer algumas crianças sorrirem porque elas 

receberam algo que as fez feliz. Auto- realização 

é imprescindível para motivação contínua. E no 

final de tudo, vale muito a pena! 

Recursos online:

•	 Página do meu projeto no  facebook

 https://www.facebook.com/events/150733711730547/ 
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b. Fundações
Fundações locais, nacionais e internacionais  também são ótimas fontes potenciais 

de financiamento. Pesquise quais fundações estão ativas em sua comunidade na área em que você 

atua através da internet ou perguntando aos seus contatos. Para ver a lista das fundações que fazem 

as maiores doações, visite a  lista completa do Wikipedia.  Além disso, você pode ser elegível para 

receber apoio financeiro de uma fundação que não está presente fisicamente no seu país. Acesse 

o site da  Foundation Center como uma ferramenta que atualiza informações sobre fundações nos 

Estados Unidos. Outro recurso interessante é o site www.philanthropy.com. O mais mportante é saber o 

que a fundação está interessada em apoiar, e começar na sua comunidade local. 

Exemplo...

Nós do Global Changemakers temos a sorte de ser beneficiários de 

uma fundação com base em Genebra chamada CARIGEST. Nós fomos 

apresentados à equipe da Fundação por um amigo e tivemos diversas 

reuniões com ele para determinar seus interesses. 

CARIGEST é uma fundação que apóia outras fundações e indivíduos com ótimas condições 

econômicas doam para causas importantes com base na Suíça, inclusive dar suporte a jovens 

talentosos do mundo todo. Bom, acontece que nós somos aproximadamente 854! CARIGEST 

nós doou 60,000 francos suíços em 2010, com o compromisso de que esse valor fosse gasto no 

nosso Fórum Global da Juventude. Nós somos agraciados por ter mantido o generoso suporte 

financeiro da CARIGEST por todos os anos desde então.
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c. Indivíduos ricos 
e celebridades 

Indivíduos ricos e celebridades 
celebridades são outras ótimas fontes 

de recursos, apesar de ser bem difícil de 

encontrá-los. Mantenha-se informado(a) 

lendo a coluna social do seu jornal local e 

perguntando a outras organizações não-

governamentais parceiras sobre a origem 

de seus recursos. Tente estabelecer uma 

lista de alvos com indivíduos com condições 

econômicas favoráveis que você pretende 

abordar (geralmente aqueles com vínculos 

familiares com a área do seu projeto são a 

sua melhor aposta) e tente ser apresentado 

a eles Lembre-se, ninguém gosta de se sentir 

explorado e pessoas ricas recebem pedidos 

de ajuda financeira constantemente, então 

coloque-se no lugar da pessoa que você irá 

abordar. Se acontecer de você estar em um 

evento de alto nível, certifique-se de estar 

preparado (a) caso surja uma oportunidade 

e de repente você se vê frente a frente 

com uma celebridade ou um indivíduo rico. 

E lembre-se, às vezes endosso de uma 

celebridade pode significar muito mais do 

que dinheiro.

O Global Changemaker Nick 

da Escócia compartilha sua 

experiência abaixo: Eu fiz 

parte do grupo de seis Global 

Changemakers que foram 

selecionados por nossos colegas 

para participar de um painel no 

Fórum Econômico Mundial em 

Davos, Suíça em 2008. 

Ele continua:  

A atriz britânica premiada com o Oscar Emma 

Thompson convidou os Global Changemakers 

para um almoço, então tivemos a oportunidade 

de falar com ela em detalhes sobre o trabalho 

que todos nós estávamos fazendo, e como nós 

queríamos aumentar o impacto daquilo que 

fazíamos.

No momento eu estava trabalhando no projeto 

Youth End Poverty com Gillion Bosman, um 

Changemaker da Cidade do Cabo, e nós 

tínhamos a visão de treinar pessoas tanto no 

Reino Unido como na África do Sul sobre como 

tomar iniciativas para combater a pobreza. 

Em busca de suporte para nossos planos, 

nós entramos em contato com algumas das 

pessoas que conhecemos no Fórum, inclusive a 

senhorita Thompson, depois do nosso almoço. 

Ficamos muito surpresos por termos sido 

convidados a passar alguns dias perto do Natal 

e das festas de ano na casa dela. Enquanto 

estávamos lá, tivemos a oportunidade de 

explicar nossa visão e o plano de financiamento 

em detalhes diretamente à ela, e ela concordou 

em investir 10.000 libras para que pudéssemos 

fazer um intercâmbio pioneiro liderado por 

jovens entre as juventudes de Dundee e Cidade 

do Cabo. 

A lição?  
Sempre peça o cartão de visitas ou as 

informações para contatar aqueles que você 

conhece, e não tenha medo de pedir o apoio 

deles. Mesmo se eles não puderem ou não 

te ajudarem financeiramente em um primeiro 

momento, eles podem abrir portas para aqueles 

que poderão te ajudar.

Exemplo...

FATOS RÁPIDOS  
Nome: Nick 
Idade: 24 
País: Escócia/África do Sul  
Projeto: Youth End Poverty 
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d. Corpos Diplomáticos
 
Principalmente se você estiver na capital do seu país, você pode se beneficiar 

do corpo diplomático – os homens e mulheres que representam seu país no estrangeiro em 

embaixadas e consulados. Cada embaixada ou consulado possui uma determinada verba para gastar 

em “relações com a comunidade” – ou relações entre o país que eles representam e  o seu país 

natal. Particularmente se você conseguir incluir pessoas de mais de um país no seu trabalho, o corpo 

diplomático torna-se uma ótima fonte potencial de recursos. Lembre-se, se você precisar de uma 

recepção chamativa ou algo para atrair pessoas da alta sociedade, embaixadores são ótimos recursos 

– e eles já possuem a verba alocada para esse tipo de evento.

Exemplo...

FATOS RÁPIDOS  
Nome: Qasim 
Idade: 25 
País: Paquistão 
Projeto: Rugby 

O Global Changemaker Qasim do Paquistão compartilhou o seguinte: 

O time de rugby da minha universidade foi convidado para um 

campeonato na França pela Escola de Administração SKEMA, em Nice. 

Nós precisávamos de recursos financeiros e vistos. Além de entrar em 

contato com várias empresas, nós falamos com o adido cultural francês 

em Islamabad.

Ele continua:  
A pesar das relações movimentadas entre o Paquistão e a França e seu intercâmbio cultural, nós 

acreditávamos que ele teria algum tempo disponível. A resposta foi brilhante. Nós éramos estudantes e 

jogadores de rugby, então você pode imaginar o nosso QI cumulativo ser menos que o de um pica-

pau. Ele nos convidou  para ir até a embaixada em Islamabad, nos levou à sala de conferências, nos 

ajudou a preencher a documentação, dispensou a nossa taxa de visto e nos colocou em contato com 

várias empresas francesas que operavam no Paquistão como doadores em potencial. Nossos vistos 

foram aprovados sob a condição de ter que nos reportar à Embaixada Francesa  depois de retornar 

ao Paquistão. Por sorte, o adido viajou para Lahore para dar uma palestra na nossa universidade e 

concordou em se encontrar conosco e verificar nosso relato sobre a viagem. Ele também nos poupou 

de termos que viajar para Islamabad. Que homem bom!

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
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e. Organizações Não-Governamentais 
Grandes e Agências Multilaterais
Você provavelmente já está familiarizado  com as grandes ONGs internacionais 

com atividades em sua comunidade e se alguma agência da ONU ou agência multilateral 

estão ativas. Lembre-se que todo ano eles precisam demonstrar os benefícios gerados pelas 

comunidades onde eles operam – então a sua iniciativa pode ser uma maneira perfeita para 

criar uma parceria e apoiá-lo (apesar de que isso não necessariamente significa dinheiro). Seja 

persistente e continue tentando mesmo se inicialmente você receber um não. 

Clique em CC e selecione Português para ver o vídeo com legendas

Joseph Munyambanza, um Global 

Changemaker da República 

Democrática do Congo que 

mora na Uganda, compartilha 

sua história comovente aqui em 

um vídeo do Youtube. Comece 

a assistir a partir dos 11 minutos 

para saber como ele conseguiu 

apoio do cantor 50Cent, que 

pagou para alunos estudarem em 

COBURWAS e do Global Fund for 

Children, que doou 7.000 dólares 

por ano por três anos para o 

projeto. 

Exemplo...

FATOS RÁPIDOS 
Nome: Joseph 
Idade: 21 
País: Uganda   
Projeto: COBURWAS 
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f. Empresas

Coloque-se no lugar  do presidente de uma grande empresa. Sua prioridade é assegura-

se de que terá muitos clientes, correto? Na verdade, a maioria das grandes corporações possuem 

verbas para ações de responsabilidade social para investir em atividades de empoderamento 

para comunidades locais para aumentar popularidade e conscientizar a propagar sua marca 

para clientes em potencial. 

Quem são as grandes corporações ativas na sua comunidade? Vá até as filiais locais e 

pergunte; provavelmente se você está atrasado esse ano, eles te considerarão no futuro. Além 

disso, lembre-se que por lei, alguns tipos de empresa – como as de petróleo – são legalmente 

obrigadas a investir em comunidades locais. Você pode usar isso em seu favor, mas lembre-

se de que usar recursos de empresas controversas – como petroleiras e bancos – pode ser 

problemático para seus outros doadores. Certifique-se de ser transparente com todos os seus 

outros parceiros sobre os outros colaboradores que serão incluídos.

Uma das empresas parceiras do 

Global Changemakers é a Nike; 

juntos nós apoiamos projetos 

que beneficiam mulheres 

adolescentes e jovens na Etiópia, 

Ruanda e Nigéria. 

Nossa parceria aconteceu graças à um 

contato na Nike ao qual nós pedimos 

para nos apresentar aos seus colegas de 

trabalho que eram responsáveis pela área 

de responsabilidade social. Através dessa 

Exemplo... introdução, nós convidamos a Nike para 

participar do nosso Fórum Africano em 2009. 

Depois de conhecerem Global Changemakers 

pessoalmente, eles ficaram convencidos de que 

valia a pena apoiar os projetos dos Changemakers. 

Nós temos tido a sorte de ser beneficiados por 

eles não somente em projetos relacionados à 

meninas, mas igualmente em eventos de alto 

nível como Women Deliver, desde então. A lição? 

Algumas vezes você precisa gastar tempo para 

ter certeza que as pessoas te conheçam e que 

conheçam aquilo que você está oferecendo  - se 

você investir esse tempo (e se eles souberem 

o que estão apoiando) a parceria tem maiores 

chances de obter sucesso e ser sustentada ao 

longo do tempo.

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
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g. Agências 
governamentais 
(editais e chamadas 
para projetos)
Apesar de recursos o governo    serem 

difíceis de serem alcançados (e o processo pode ser 

longo), uma vez recebido, recursos governamentais 

podem ser uma fonte constante de rendimento. 

Na maioria dos casos, agências governamentais 

abrirão um “edital,” que significa que você apresenta 

uma proposta para executar uma atividade que a 

agência governamental pretende fazer. (Obs.: Os 

processos de edital para agências governamentais 

e verbas são geralmente padronizados.) Se você 

não puder encontrar algo que se encaixa na sua 

área de trabalho (ou se você se sentir perdido), não 

tenha medo de entrar em contato com o Prefeito 

ou Ministro do Desenvolvimento, da Fazenda ou 

da Educação para fazer perguntas. Além disso, 

pense de maneira criativa – alguns governos 

estrangeiros podem oferecer verbas no seu país 

(particularmente os Estados Unidos e Japão, que 

são os maiores doadores na África, por exemplo, 

assim como os países Escandinavos.    

 Conselhos e experiências de Pedro:

Qualquer estratégia de captação de recursos 

deveria começar pelo mapeamento das possíveis 

fontes de financiamento. Seu mapeamento deve ser 

detalhado, incluindo quais atividades são elegíveis 

para as os critérios de seleção de cada verba, prazos 

de envio de propostas e o orçamento permitido para 

cada uma das oportunidades. 

Ao preparar sua proposta, faça as seguintes 
perguntas para você mesmo:

1. O que eu pretendo fazer?

2. Qual é a sua área?

3. Qual é o público-alvo dessa atividade? Quem será 

beneficiado?

4. Qual o cronograma necessário para a execução 

dessas atividades?

5. Quem vai implementar essas atividades? Haverá 

parcerias?

Você perceberá que muitas fontes de financiamento 
já possuem modelos para submissão de propostas; 
certifique-se de que seus formulários estejam 
completos e que as informações incluídas são 
verdadeiras (as atividades devem ser claras, 
mensuráveis e os objetivos devem ser verificáveis) e 
explicadas de maneira concisa.
 
Muitas instituições financiadoras estão procurando 
por propostas inovadoras e criatividade, mas 
certifique-se de ser claro na sua proposta e e 
como isso ela será implementada. Finalmente, é 
imprescindível submeter propostas para mais de 
uma fonte de financiamento para aumentar suas 
chances de sucesso. E não desista mesmo se você 
receber alguns nãos. 

Changemaker e ativista 

ambiental Pedro trabalha para 

o IDESAM – o Instituto para 

Conservação e Desenvolvimento 

Sustentável do Amazonas, uma 

ONG com sede em na cidade de 

Manaus, Brasil. IDESAM pretende 

reduzir o desflorestamento em 

florestas tropicais e melhorar 

gestão das áreas da Amazonas – 

e isso depende exclusivamente 

da captação de recursos públicos 

e privados para realizar as 

atividades. 

Exemplo...

FATOS RÁPIDOS 
Nome: Pedro 
Idade: 26 
País: Brasil  
Projeto: IDESAM 
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Segue um exemplo  de uma experiência 

pessoal: em 2011 eu recebi um edital para 

submissão para um projeto sobre os impactos 

de mudanças climáticas através de colegas 

da IDESAM outros grupos de e-mail. Os 

projetos deveriam implementar ações focadas 

em energia eficiente, energias renováveis, 

tratamento de resíduos e preservação de 

florestas. Essa “chamada para propostas” 

continha um link com informações adicionais, 

bem como o prazo de submissão da proposta, 

os critérios de seleção e o valor total anual 

designado para o programa. É importante 

dizer que o edital não limitava o total de 

recursos alocado para cada projeto, mas que 

o valor total do edital seria dividido entre os 

participantes que obtivessem sucesso na 

seleção. Nesse mesmo site, estava disponível 

uma lista dos projetos que fora aprovados nos 

anos anteriores, que nos ajudaram a definir as 

linhas gerais para a nossa proposta, e nos deu 

uma noção do valor que pediríamos para o 

nosso projeto. 

““Chamadas para projetos”  tendem a 

usar formulários padronizados para 

a submissão de propostas (com um 

número limitado de palavras por 

respostas) para facilitar o processo 

de avaliação. É muito importante 

ler as informações detalhadamente, 

pesquisar sobre os projetos que 

já foram beneficiados por esse 

programa, e entender os principais 

objetivos da organização doadora, 

para maximizar suas chances de 

sucesso. 

No nosso caso, a proposta consistia em 

estender um hectare de terra para um sistema 

agroflorestal em uma Área Protegida da Amazônia, 

que tinha grande importância tanto para a 

comunidade que mora nessa região como para 

nós, para estruturar um programa de redução 

da emissão de gases poluentes (GHG) através do 

reflorestamento de áreas egradadas da Amazônia. 

Depois de submeter a proposta, houve uma 

seleção inicial. Na segunda etapa, respondemos 

a uma série de perguntas diretamente à comissão 

de avaliação por e-mail e telefone. Finalmente, os 

avaliadores fizeram uma vista técnica até a Área 

de Proteção onde pretendíamos realizar o projeto; 

falaram com os moradores e com o técnico do 

IDESAM, para considerar a viabilidade da proposta. 

Depois disso os avaliadores aprovaram o nosso 

projeto! Em um período de 12 meses, nós 

conseguimos executar todas as atividades que 

propusemos e também começamos um novo 

programa no IDESAM, o Programa Carbono 

Neutro, que atualmente capta recursos através 

de empresas e clientes que quiserem balancear 

sua emissão de gás carbônico através de 

Reflorestamento Amazônia.

A lição?  Você PODE obter sucesso em editais para projetos e verbas 

– seja conciso, detalhado e faça sua pesquisa antes de submeter!
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http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.idesam.org.br/ingles/projetos/carbononeutro.php
http://www.global-changemakers.net
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Finalmente, lembre-se de que nós 

começamos esse manual falando sobre fazer  

captação de recursos uma ferramenta para 

assegurar a sustentabilidade do seu projeto a 

longo-prazo. Se você transformar o seu projeto 

social em um negócio social, você pode garantir 

sua continuidade com sucesso. Diferentes 

países possuem estruturas legais aplicáveis, 

então certifique-se de pesquisar e entrar em 

contato com empreendedores sociais de 

sucesso que podem tornar-se mentores e te 

mostrar caminhos a seguir. O elemento mais 

importante é aprender o modelo – descobrir 

qual produto você tem para “vender” e se isso 

é algo material (como o exemplo de Kaushik 

abaixo) ou se são suas habilidades ou tempo. 

FATOS RÁPIDOS 
Nome: Kaushik 
Idade: 18 
País: Índia  
Projeto: Illuminate Inc 

www.illuminateinc.org  

Illuminate Inc  no facebook

7.0 Você e 
seu projeto

Kaushik é um Global Changemaker 

da Índia que queria ajudar a 

manter viva a tradição tecelã e de 

artesanato e também queria gerar 

empregos em uma determinada 

região do nordeste da Índia. O 

resultado? Illuminating Styles – 

um negócio social muito atrativo. 

 

Clique em CC e selecione Português para ver o vídeo com legendas

Exemplo...

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.illuminateinc.org/
http://www.facebook.com/IlluminateInc
http://www.global-changemakers.net
http://www.youtube.com/watch?v=uELq9g0VBlQ&list=UUmBz_r35P6k8GyHOXfh2cuQ&index=2&feature=plpp_video


Kit para Captação de Recursos   43

•	 http://www.philanthropy.com

•	 http://foundationcenter.org

•	 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_

wealthiest_charitable_foundations  

•	 http://data.worldbank.org

•	 http://www.kickstarter.com/

•	 http://www.fundable.com/

•	 http://philanthropy.com/article/How-

America-s-Biggest/132785/

•	 http://www.afpnet.org/

•	 http://www.fundraising.com/

•	 http://en.wikipedia.org/wiki/Crowd_

funding

•	 http://reliefweb.int

•	 http://www.kiva.org

•	 http://www.skollfoundation.org

•	 http://www.schwabfound.org

•	 http://www.rootcapital.org

•	 http://www.commonwealthfounda-

tion.com 

•	 http://www.kbs-frb.be 

•	 http://ec.europa.eu/contracts_

grants/grants_en.htm 

•	 http://www.unltd.org.uk 

•	 http://www.stiftungsindex.de/e_

index.htmll

•	 http://www.fco.gov.uk/en/publica-

tions-and-documents/transparency-

and-data1/ldl  
(Exemplo da lista do corpo diplomático 
– você vai querer encontrar a lista das 
embaixadas na capital do seu país) 

•Observação:	Pode	ser	que	você	encontre	

www.embassyworld.com, mas verifique as 

informações já que elas nem sempre estão 

atualizadas

Para idéias, informações e editais para verbas......

8.0 ANEXO: Recursos Online

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.philanthropy.com
http://foundationcenter.org
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_charitable_foundations
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_charitable_foundations
http://data.worldbank.org
http://www.kickstarter.com/
http://www.fundable.com/
http://philanthropy.com/article/How-America-s-Biggest/132785/
http://philanthropy.com/article/How-America-s-Biggest/132785/
http://www.afpnet.org/
http://www.fundraising.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Crowd_funding
http://en.wikipedia.org/wiki/Crowd_funding
http://reliefweb.int
http://www.kiva.org
http://www.skollfoundation.org
http://www.schwabfound.org
http://www.rootcapital.org
http://www.fco.gov.uk/en/publications-and-documents/transparency-and-data1/ldl
http://www.fco.gov.uk/en/publications-and-documents/transparency-and-data1/ldl
http://www.fco.gov.uk/en/publications-and-documents/transparency-and-data1/ldl
http://www.embassyworld.com
http://www.global-changemakers.net


Para maiores informações sobre o Programa Global 
Changemakers, por favor acesse:

 www.global-changemakers.net
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