Queridos promotores do Power Shift!
Este documento descreve informações fundamentais para apresentar uma proposta de
financiamento para a Fase 2 do GPS. As propostas de financiamento da Fase 2 serão enviadas
à equipe organizadora do Global Power Shift, revisadas por um comitê de seleção composto
pela equipe da 350.org e outros aliados internacionais do GPS e, se aprovado, o financiamento
será distribuído pelos nossos amigos do Global Greengrants (www.greengrants.org)).
COMO APRESENTAR UMA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO PARA A FASE 2
Todas as equipes nacionais/regionais do Power Shift estão convidadas a apresentar uma
proposta para organizar suas cúpulas e mobilizações da Fase 2: 1 proposta por
país/região/equipe. Na fase 1 do Global Power Shift em Istambul serão fornecidas instruções
para a apresentação das propostas e este documento proporcionará antecedentes adicionais.
Planejar os eventos nacionais/regionais do GPS pode ser uma experiência muito
enriquecedora, e parte disso é ganhar experiência na captação de recursos. Estes recursos
estão destinados a compensar alguns custos dos eventos, mas não a financiá-los inteiramente,
pois desse modo se incentiva outros patrocinadores e aliados em cada país a contribuírem
oferecendo apoio.
Por favor, envie um e-mail com a seguinte documentação para
proposals@globalpowershift.org.
O QUE INCLUIR NA SUA PROPOSTA
Sua proposta deve ter no máximo duas páginas, com espaçamento entrelinhas simples.
Por favor, inclua as seguintes informações:
Informação de contato
Nome completo da organização (em inglês)
Tradução local do nome da organização (se existir)
Nome da pessoa para contato
Título
Endereço
Cidade
Estado
CEP
País
Web-site
Telefone
FAX
E-mail

Descrição da proposta (duas páginas ou menos)
Nota: esta seção corresponde em grande parte às "Diretrizes para o Planejamento Estratégico
que já compartilhamos. Você pode usar aquele documento como modelo para completar esta
informação, caso seja útil para evitar trabalho dobrado.
1. Descreva a organização ou grupo e a natureza do apoio solicitado para todas as propostas
de financiamento.
●
●

Por favor, inclua os antecedentes da sua equipe (inclusive como esta se formou), seus
objetivos e as estratégias específicas para combater as mudanças climáticas e como
estas se vinculam com as principais estratégias do GPS discutidas no guia da Fase 2.
Por favor, forneça informações sobre as fontes de apoio existentes, sejam elas
financeiras ou de outro tipo (incluindo orientadores e organizações aliadas).

2. Descreva o trabalho proposto, incluindo os métodos pelos quais o trabalho deve ser
realizado.
● Por favor, inclua os antecedentes e pesquisas que levaram ao desenvolvimento da
proposta.
3. Descreva os resultados desejados/esperados para o projeto (por exemplo, treinar 200
ativistas em campanhas e capacidades organizativas, e mobilizar 2 mil pessoas para X).
Orçamento (uma página)
Todas as propostas devem ser acompanhadas de um orçamento detalhando como os recursos
serão usados.
Material de apoio (duas páginas ou menos)
●
●

Fontes de apoio financeiro (se não mencionadas acima), incluindo solicitações
pendentes
Preencha o formulário da "Pesquisa Informativa para a Fase 1 do Global Power Shift"
(que estará disponível durante ou imediatamente depois da Fase 1 em Istambul, A Ser
Definido).

PROCESSO DE REVISÃO
Estas diretrizes foram desenhadas para facilitar a preparação da sua proposta e para acelerar
a revisão do seu pedido. Estas diretrizes não pretendem ser um esboço da sua proposta, mas
uma lista de pontos chaves que devem ser considerados.
As propostas serão aprovadas pelo comitê de seleção composto pelos Gerentes das
Campanhas Globais da 350 e representantes das organizações internacionais aliadas ao GPS.
Uma vez aprovadas as propostas, os recursos serão distribuídos pelo Global Greengrants.
O critério de avaliação das propostas consiste em determinar quão bem as propostas
coincidem com as estratégias descritas no guia da Fase 2 do GPS e com as definições e
critérios para a Fase 2 dos Power Shift.

Uma vez que aprovadas pelo comitê de seleção, as propostas passarão por um processo de
equivalência do Global Greengrants para determinar se estas se qualificam como de isenção
fiscal, educacional ou de caridade de acordo com os regulamentos dos Estados Unidos. Isso
porque a 350.org é uma organização registrada nos Estados Unidos e, portanto, deve respeitar
os seus regulamentos. Na maioria dos casos, não serão necessárias informações adicionais às
que já foram incluídas na proposta.
O QUE FINANCIAMOS
●
●
●
●
●
●
●

Custos com a organização: Remuneração para os organizadores por um período de
tempo limitado extritamente dedicado ao evento/mobilização do Power Shift.
Custos com materiais promocionais: panfletos, cartazes, materiais para "construções
artísticas" durantes as ações
Custos diretos dos eventos: local, alojamento, comida, equipamento, material,
bandeiras, apoio para traduções, etc.
Custos com documentação: vídeo, fotografias, etc.
Custos com internet: internet de alta-velocidade, programas de e-mail (no entanto,
recomendamos que todos os solicitantes procurem usar ferramentas gratuitas sempre
que possível)
Custos com viagens (para organizadores, facilitadores, oradores/palestrantes,
bolsistas e/ou participantes)
Outros: se as necessidades do seu projeto não estão listadas aqui, por favor,
descreva-as claramente na sua proposta e explique de que maneira são diferentes
das mencionadas acima.

Cada proposta deve incluir solicitações de apoio financeiro em pelo menos duas destas
categorias, para garantir que os recursos sejam repartidos entre diferentes necessidades.
O QUE NÃO FINANCIAREMOS
●
●
●

Custos totais de viagem para oradores/palestrantes.
Remunerações para organizadores por períodos de tempo indeterminados.
Publicidade paga para esses eventos.

VALORES DOS RECURSOS
Os valores para as solicitações de financiamentos deverão estar dentro das seguintes
categorias. Por favor, envie uma proposta indicando a quantidade/categoria que melhor reflete
as necessidades e capacidades da sua equipe. Isto aumentará as oportunidades de um
processo de revisão rápido:
1) 1.000-5.000 Dólares Americanos
2) 10.000-12.000 Dólares Americanos
3) 20.000-30.000 Dólares Americanos
CONCLUSÃO
Todas as informações serão discutidas e revisadas novamente em Istambul. Se você tiver
quaisquer outras perguntas, não hesite em entrar em contato com a equipe da 350.org.
Estamos ansiosos para ver as propostas de todos para a Fase 2!

