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Chamada Vale de Patrocínios
Culturais

EDITAL

Estão abertas as inscrições para a Chamada Vale
de Patrocínios Culturais, administrada pela
própria empresa, que irá fomentar a realização de
projetos culturais que valorizem os nossos
patrimônios e identidades. Serão apoiados
projetos aprovados na lei de incentivo da cultura, e
total disponível nesse edital é de 20 milhões de
reais.
Inscrições até o dia 14 de outubro
Todas as informações estão disponíveis para
serem acessadas AQUI.

Programa Doa Brasil

EDITAL

O Programa Doa Brasil, iniciativa da empresa Doare,
abriu inscrições para o terceiro ciclo de aceleração
gratuita, em um programa que irá apoiar
as organizações da sociedade civil a desenvolverem
campanhas de captação de recursos online, com
uma ação especial prevista para o Dia de Doar.
As inscrições vão até o dia 16 de outubro.
Outras informações: AQUI

Desafio Reimaginando a Doação

EDITAL

A empresa norte-americana OpenIdeo, com
parceria da Bill&Melinda Gates Foundation e
da Better Giving Studio, lançou
o Desafio Reimaginando a Doação, uma iniciativa
para reforçar a cultura da generosidade por meio de
soluções de doações mais acessíveis, inclusivas e
eficazes. O apoio será de até 100 mil dólares,
ou cerca de 600 mil reais.
Clique AQUI para mais informações..
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Geração de Progresso

EDITAL

O Geração de Progresso, iniciativa do Citi realizada
pelo Grupo +Unidos, abriu inscrições para selecionar
projetos que apoiam a educação básica da Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP). O apoio será
de até 150 mil reais.
Os projetos devem desenvolver ou ter interesse em
desenvolver projetos inovadores e com caráter
complementar ao ensino formal de educação
básica; atuar com projetos sociais que tenham
como público alvo crianças e/ou jovens que estejam
cursando o Ensino Fundamental I, II ou Ensino
Médio; e estar com correto cumprimento das leis
trabalhistas, que respeitemos vínculos
empregatícios e sejam capazes de comprovar a sua
idoneidade.
Enviar proposta até o dia 27 de outubro.
Clique AQUI para mais informações..

Fundação Draper Richards Kaplan

EDITAL

A Fundação Draper Richards Kaplan, com sede nos
Estados Unidos, apoia organizações em seus
projetos de expansão e escala e que queiram
expandir sua atuação para alcançar um número
maior de beneficiários. O apoio chega a até 300 mil
dólares (1 milhão e 500 mil reais) para três anos.
Para poder se candidatar a organização deve ter
cerca de 1 a 3 anos de existência e construído um
modelo de atuação que seja passível de ganhar
escala, com a proposta de lidar com questões
sociais importantes que possam fazer a diferença
na vida de muitas pessoas.
Propostas para análise da Fundação podem ser
enviadas a qualquer momento, sem um prazo
determinado, e em inglês.
Contínuo.
Informações: AQUI.
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