FINANCIAMENTO COLETIVO COM A ALL OUT
Como funcionam as campanhas de financiamento coletivo da All Out?
A All Out lança, periodicamente, campanhas de financiamento coletivo para apoiar projetos ou iniciativas
que tenham como objetivo a defesa dos direitos LGBT+. O valor desse apoio deve ser de 7 a 10 mil
dólares, e todo o dinheiro vem de pequenas doações feitas por membros da comunidade da All Out no
mundo todo.
Funciona assim:
●

Organizações ou grupos LGBT+ preenchem uma ficha de inscrição bem simples no nosso site,
contando mais sobre o projeto ou iniciativa que precisa de apoio. Entre os projetos que já
apoiamos estão Paradas do Orgulho, abrigos para pessoas LGBT+, evacuação de pessoas LGBT+
de áreas de risco, e por aí vai.

●

Revisamos das inscrições que recebemos – usando os critérios listados abaixo – e selecionamos
cerca de cinco projetos por ano.

●

Quando um projeto atende todos os critérios para ser apoiado em uma campanha de
financiamento coletivo, pedimos que a organização responsável nos envie alguns documentos e
informações adicionais para revisão e verificações de segurança.

●

Se estiver tudo ok, passamos pra próxima etapa: trabalhamos com a organização responsável
para colher histórias, fotos e outras informações sobre o projeto e, em parceria, botar a campanha
no mundo.

●

Quando tudo corre bem, em geral, a campanha consegue arrecadar o valor proposto em alguns
dias.

Quais são os critérios para um projeto ser apoiado em uma campanha de
financiamento coletivo da All Out?
Já lançamos campanhas de financiamento coletivo para apoiar iniciativas bem diferentes entre si, mas,
para ser selecionado, um projeto precisa cumprir alguns requisitos importantes:
●
●
●
●
●

Ter impacto positivo na defesa dos direitos, da segurança ou da dignidade de pessoas LGBT+.
Ter como objetivo resolver um problema concreto e claro.
Ser realista e executável, dentro das capacidades da organização responsável.
Idealmente, ter previsão de início para, no mínimo, seis meses a partir da data de inscrição (mas
podemos abrir exceções para casos emergenciais).
Custar entre 7 e 10 mil dólares.

Como faço pra candidatar meu projeto a uma campanha de financiamento coletivo da
All Out?
Se o projeto da sua organização atende todos os critérios acima, você pode inscrevê-lo utilizando esse
formulário. O formulário está em inglês, mas você pode preenchê-lo em português.
Se você tiver alguma pergunta sobre as nossas campanhas de financiamento coletivo, mande um email
para grassrootsgiving@allout.org.
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