IV PRÊMIO DE INOVAÇÃO COMUNITÁRIA
Temos o prazer de anunciar a quarta edição do Prêmio de Inovação Comunitária, uma modalidade de financiamento para
iniciativas informais, individuais ou coletivas, que atuem para promover o fortalecimento e desenvolvimento de seus
territórios e comunidades. Essas iniciativas informais são chamadas de OPs (Outras Paradas).
O Prêmio é uma realização da BrazilFoundation em parceria com dez “Organizações Mentoras”, sendo a Associação
Querubins uma delas. As mentoras são responsáveis por identificar, selecionar e dar mentoria às iniciativas.
Cada mentora pode indicar até cinco (5) iniciativas para participar da seleção. Após esse processo, as três (3) melhores
iniciativas de cada mentora serão escolhidas em uma votação interna e receberão investimento de R$ 5.000,00 cada.
INSCRIÇÃO
Para se inscrever, as iniciativas devem acessar o formulário online de inscrição por meio do link:
https://forms.gle/JNkr5iw8juwY39fn7. Atenção: só podem se inscrever moradores da Vila Acaba Mundo.
Período de inscrição: 21/08/19 às 23h59 (horário de Brasília) do dia 08/09/19.
Divulgação do resultado: a partir do dia 20/09/19
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PROJETOS:
• Gerar resultados para além dos indivíduos proponentes e suas famílias;
• Responder de forma clara a um determinado tipo de problema social;
• Estimular protagonismo e liderança;
• Incentivar a descoberta e teste de novas abordagens e tecnologias sociais.
Não poderão se inscrever:
Ficam excluídas da premiação iniciativas de pessoas que não sejam moradores da Vila Acaba Mundo. Propostas vinculadas
a partidos políticos; instituições com fins religiosos; sindicatos; ou orientados EXCLUSIVAMENTE para: pesquisas; viagens
e congressos; obras/reformas; publicações; compra de material/equipamento; mensalidades; bolsa de estudo. Não
podem se inscrever iniciativas propostas por parentes ou funcionários das organizações mentoras.
MONITORAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS:
As iniciativas/OPs selecionadas devem ter duração máxima de quatro meses e os projetos devem ser realizados entre
outubro de 2019 e janeiro de 2020. Ao final será solicitado um relatório de resultados.
Pelo menos R$ 500 de cada projeto devem ser alocados para registro fotográfico e em vídeo das iniciativas realizadas.
A Associação Querubins será responsável pelo repasse de recursos, monitoramento e análise de prestação de contas dos
projetos selecionadas para apoio.
Mais informações:
Associação Querubins
Telefone: 3225-3986 ou por e-mail contato@querubins.org.br

