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CHAMADA PÚBLICA DE INICIATIVAS
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DE
TERRITÓRIOS
(DIST Campinas – Residenciais Sirius, Abaeté e Jardim Bassoli)

Queremos ideias que apoiem a
transformação do bairro que você vive no
bairro que você sonha!

Inscrições

até

31

de

maio

de

201 7
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APRESENTAÇÃO
A Escola de Transformação para Comunidades Empreendedoras – projeto
desenvolvido pelo Elos (www.institutoelos.org) e pela Demacamp
(www.demacamp.com.br), com apoio do Fundo Socioambiental da Caixa
Econômica Federal – quer conhecer ideias para melhorar seu Residencial, seja
nas áreas de mobilização comunitária, meio ambiente, geração de renda,
esporte, saúde e cultura. Todas as atividades devem ser desenvolvidas em um
dos territórios do projeto (Residencial Sirius ou Vila Abaeté ou Jardim Bassoli) entre
os meses de agosto de 2017 e abril de 2018.
Pretendemos estimular e apoiar pessoas e iniciativas que contribuam para melhorar a vida em
comum e ajude a pensar o futuro dos residenciais do Minha Casa Minha Vida.

VAMOS SELECIONAR 6 PROJETOS
Durante o I Festival Comunidades Empreendedoras da Escola de
Transformação (dias 24 e 25 de junho), 6 propostas vão ser selecionadas
e cada poderá receber até R$ 8 mil (oito mil reais) a serem aplicados em
equipamentos e materiais para desenvolver a iniciativa.
ATENÇÃO! As doações tem que ser recebidas por
uma organização com CNPJ.
Você e seu grupo deverão preencher a ficha de inscrição e se preparar para
uma apresentação pública de 5 minutos a ser realizada no I Festival
Comunidades Empreendedoras no dia 24 de junho de 2017.
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QUEM PODE PARTICIPAR?
A chamada pública é aberta a moradores dos Residenciais Sirius, Vila Abaeté
e Jardim Bassoli. Serão aceitas propostas de grupos/coletivos, organizações sociais
sem fins lucrativos e ou microempreendedores individuais, com ou sem CNPJ (em
caso de não ter CNPJ, o grupo poderá buscar apoio de alguma organização para
recebimento da doação).
Daremos especial atenção a propostas adequadas às condições
técnicas e financeiras oferecidas. Cada proponente pode apresentar ou
figurar como colaborador de, no máximo, dois projetos. Levaremos em
consideração sempre o caráter público e de promoção dos bens
comuns da iniciativa.

O compromisso que pedimos é a transformação dessas ideias em
realidade. Queremos d ocumentar e relatar em detalhes tudo o que for
feito, não só durante as atividades, mas antes e depois, para que novas
pessoas e comunidades possam se inspirar.

Serão desclassificadas as iniciativas que tenham caráter político partidário e/ou
religioso (Exemplo: apoio na a construção de igrejas, sede de partidos políticos,
promoção de evento religioso, comício ou similar).

As iniciativas que não forem selecionadas para receber o prêmio também poderão
contar com apoio técnico da equipe do Elos e da Demacamp até maio de 2018 para
seu desenvolvimento.
Os interessados, após o preenchimento da Ficha de Inscrição, deverão encaminhála para o Instituto Elos de uma dessas formas:
- entrega em mãos para equipe local do Instituto Elos e Demacamp nos encontros
comunitários;
- envio por e-mail para clarissa@institutoelos.org;
- envio pelos Correios Rua Marechal Hermes no. 37, Boqueirão, Santos, SP CEP
11025-040.
O prazo para envio é 31 de maio de 2017 até meia noite. No caso de envio por
correio, a ficha de inscrição deve chegar no endereço em Santos até 31 de maio de
2017.
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COMO É A PREMIAÇÃO?
O prêmio se dará por meio da doação de equipamentos e materiais,
conforme planilha apresentada por cada proposta e com foco na
realização do projeto.
No formulário de inscrição há um campo específico para descrever como
o candidato pretende aplicar os recursos recebidos.

CALENDÁRIO
18/03/2017 a 31/5/2017
Período de inscrições com fichas entregues à equipe Elos, ou
Demacamp, postadas pelos Correios ou enviadas por e-mail
clarissa@institutoelos.org
07/04
Encontro na comunidade para rodas de
conversa e momentos para tirar dúvidas.
24/06/2017
Apresentação do projeto em 5 minutos durante no I Festival
Comunidades Empreendedoras.
O I Festival de Comunidades Empreendedoras será um evento com
o objetivo de divulgar as ações realizadas por diferentes comunidades
para promover inspiração e intercâmbio entre as iniciativas de
desenvolvimento local de outros lugares.
08/07/2017
Divulgação dos resultados e confraternização
09 a 30/07/2017
Revisão dos projetos após as dicas dos avaliadores.
31/07/2017
Entrega dos projetos selecionados com ajustes.
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COMO SELECIONAREMOS?
O comitê de seleção das propostas será formado pela equipe do
Elos e por até quatro outros convidados.
Esse júri será divulgado com antecedência na página virtual do
Instituto Elos.
Durante o evento (I Festival) cada convidado-avaliador preencherá uma ficha com
observações de pontos fortes e oportunidades de desenvolvimento para cada
proposta apresentada.
A apresentação das orientações dos especialistas, revisão de orçamento e
cronograma de execução ocorrerá entre 09 a 30 de julho de 2017.

O QUE SERÁ LEVADO EM CONTA NA
SELEÇÃO?
1.Clareza da proposta e alinhamento com o foco do edital no
desenvolvimento comunitário do território;
2.Envolvimento do grupo proponente;
3.Potencial de articulação de talentos e recursos locais;
4.Viabilidade técnica e o r ç a m e n t á r i a ;
5.Clareza nas metas;
6.Capacidade de continuidade do projeto;
7.Diversidade temática na seleção do conjunto das propostas;
8.Prioridade

para

capacidade

de

projetos

que

demonstrem

articulação

e

colaboração:

valorizamos o fazer conjunto;
9. Potencial de tornar-se realidade já ou ampliar a escala se
já for uma ação em andamento.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados na página virtual do Instituto
Elos e também por meio dos e-mails cadastrados, bem como
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os grupos do Whatsapp das comunidades e páginas no Facebook
para divulgar os resultados e esclarecer dúvidas.
ANEXO 01
FESTIVAL COMUNIDADES EMPREENDEDORAS
FICHA DE INSCRIÇÃO DE INICIATIVAS, PROJETOS OU EMPREENDIMENTOS
COMUNITÁRIOS
NOME DO PROJETO
RESPONSÁVEIS- nome/ endereço/celular/e-mail/Facebook de cada pessoa do grupo

LOCAL DE REALIZAÇÃO : ( ) Sirius ( ) Vila Abaeté ( ) Jardim Bassoli

O QUE É O PROJETO? - (Explique de forma clara e objetiva a sua proposta. Esse
texto se tornará público caso seu projeto venha a ser selecionado)

DESCREVA A AÇÃO (Como pretende realizá-la, onde, por que, com quem e para
quem?)

QUE RESULTADOS VOCÊS ESPERAM GERAR COM ESTE PROJETO?
METAS A CURTO PRAZO - 1 MÊS:
- METAS A MÉDIO PRAZO - 3 MESES:
- METAS A MÉDIO PRAZO - 6 MESES:
- META A LONGO PRAZO - 12 MESES:
AÇÕES

(Quais as ações/ atividades necessárias para o desenvolvimento do
projeto)

Meta (aonde o projeto quer chegar?)

Prazo
(quando deve
chegar?)

Atividade (O que fazer para chegar?)
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PARCEIROS- descreva quem já é parceiro e quem vocês pretendem convidar
(pessoas, ONGs, governo, empresas etc)

RECURSOS INICIAIS - O que pretende fazer com os recursos?
(lembre-se que todo o orçamento detalhado aqui é de responsabilidade do
proponente, também insira recursos que você acaso já tenha pra realizar o projeto)

Descrição dos
itens necessários
na execução da
proposta

Quan
tidade

Unidade de
Medida
( Unidade/
Kg, Litros
etc)

Valor
Unitário

Valor Total
Item a
Recurso
adquirir com
próprio ou
o recurso
existente
deste edital
-

EXEMPLO - Prensa
para impressão em
canecas
EXEMPLO - Bolas
de Futebol

1

unidade

R$ 440,00

4

unidades

R$ 49,90

R$ 440,00

-

TOTAL

R$ 199,60

R$

R$

Observação : Inserir quantas linhas forem necessárias.

COMO O PROJETO VAI TER CONTINUIDADE DEPOIS DE MAIO DE 2018?

ASSINATURAS DOS(AS) PROPONENTES
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ANEXOS - (Você pode anexar documentos em PDF que nos ajudem a compreender
melhor sua proposta, fotos, materiais de comunicação em caso de projetos já
realizados, cartas de apoio de instituições parceiras, entre outras informações que
considere relevante)
Este edital foi inspirado na Chamada de Iniciativas do Circuito LABX(LabSantista) do Instituto Procomum e na ficha
de inscrição do Festival Comunidades Empreendedoras (2015) do DIST Baixada Santista do Instituto Elos Brasil.

