EDITAL DE
INICIATIVAS
Para participantes do projeto
Bonja Viva

Para quem quer empreender ideias que apoiem a
transformação da comunidade que você vive na
comunidade que você sonha!

Período de Inscrições:
De 5 de julho a 9 de agosto de 2019
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O projeto Bonja Viva, uma iniciativa do Instituto Lojas Renner, com
metodologia do Instituto Elos e realização dos moradores do Complexo
Bom Jesus, quer apoiar iniciativas coletivas nas seguintes áreas: social,
cultural, ambiental, geração de renda, esportiva, cidadania e educacional.
Todas as atividades propostas deverão ser desenvolvidas na Bom Jesus e as
ações devem ser realizadas entre os meses de setembro e outubro de
2019.
Pretendemos estimular e apoiar iniciativas que contribuam para melhorar a
vida em comunidade, especialmente nas áreas citadas acima.
Esse edital visa selecionar ideias de pessoas que já participam de pelo
menos uma das ações do projeto Bonja Viva desde abril de 2019. Não serão
aceitas inscrições de pessoas que não participaram de nenhuma das etapas
anteriores do projeto ou que não atendam as orientações deste edital.
As iniciativas aprovadas receberão recurso semente com valor entre R$
1.000,00 (um mil reais) e R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) . O
recurso semente é o recurso mínimo necessário para que as ideias
aprovadas saiam do papel e ganhem força para iniciar a transformação na
Bom Jesus..
No total serão disponibilizados até R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais),
distribuídos entre as iniciativas selecionadas, que poderão usar o recurso
exclusivamente para a compra de equipamentos, materiais, logística e
prestação de serviços . Não há um mínimo ou um máximo de iniciativas
aprovadas por este edital, estando esse número condicionado aos critérios
de avaliação e seleção requisitados. Os valores a serem aportados para
cada iniciativa serão definidos a partir do escopo de cada um, das suas
necessidades e da sua abrangência.
Você e seu grupo deverão preencher a ficha de inscrição e se preparar para
uma apresentação pública de 10 minutos para a defesa da sua iniciativa, a
ser realizada entre os dias 23 e 25 de agosto de 2019 durante evento
específico que será informado posteriormente pelo grupo oficial de
Whatsapp da Bonja Viva e para o e-mail utilizado para inscrição.

QUEM PODE PARTICIPAR?
O edital é aberto a participantes do projeto Bonja Viva. IMPORTANTE: para
recebimento do recurso semente, o grupo necessitará de um CNPJ,
podendo buscar apoio de alguma organização ou microempreendedor
individual para recebimento da doação. Serão aceitas propostas de
2

grupos/coletivos de NO MÍNIMO 3 PESSOAS e organizações sociais sem
fins lucrativos formais (com CNPJ próprio).
Inscrições individuais não serão aceitas .
Daremos especial atenção a propostas adequadas às condições técnicas e
financeiras oferecidas. Cada pessoa
pode apresentar ou colaborar
somente com uma iniciativa. 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. É fundamental documentar 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 finalidade exclusivamente religiosa (Exemplo: apoio na construção de
igrejas, cursos de formação religiosa, sede de partidos políticos, comício ou
similar).
As iniciativas que não forem selecionadas para receberem o recurso
semente também poderão contar com apoio técnico da equipe do Instituto
Elos até outubro de 2019 para seu desenvolvimento.
As inscrições deverão ser realizadas a partir do dia 05/07/2019 através do
envio
da
ficha
de
inscrição
preenchida
para
o
e-mail
clarissa@institutoelos.org ou pelo Whatsapp (13) 99682-7946. O prazo
para recebimento das inscrições é dia 9 de agosto de 2019 até às
23h59.

COMO É O
SEMENTE?

RECEBIMENTO

DO

RECURSO

A aplicação do recurso deve se dar na compra de equipamentos, materiais
e contratação de serviços, conforme planilha apresentada por cada
proposta e com foco na realização das ações. O recurso não pode ser
usado para remuneração dos participantes que propuseram a iniciativa.
No formulário de inscrição, há um campo específico para descrever a
aplicação dos recursos a serem recebidos. Todas as compras ou
contratações descritas na aplicação de recursos serão efetuadas
diretamente pelo Instituto Elos, a partir da pesquisa e orçamento realizados
pelo grupo contemplado.

CALENDÁRIO
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05/07/2019 a 09/08/2019
Período de inscrições/envio das fichas de inscrição.

De 23 a 25/08/2019
Apresentação de 10 minutos para banca avaliadora em evento específico
com o objetivo de divulgar as ações propostas e promover inspiração e
intercâmbio entre as iniciativas e receber dicas de especialistas para o
aprimoramento das iniciativas.

30/08/2019
Divulgação das iniciativas selecionadas.

31/08/2019 a 05/09/2019
Revisão das iniciativas contemplando as dicas da banca avaliadora.

31/08/2019 a 12/09/2019
Prazo para realização dos orçamentos e das compras.

14/09/2019 a 15/10/2019
Prazo para execução das iniciativas.

QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO?
O comitê de seleção será formado por pessoas convidadas pelo Instituto
Elos e Instituto Lojas Renner, sendo especialistas ou lideranças
comunitárias.
Durante o evento de apresentação das iniciativas, cada pessoa da banca
avaliadora preencherá uma ficha com observações de pontos fortes e
oportunidades de desenvolvimento para cada uma das iniciativas
apresentadas.
A apresentação das orientações da banca avaliadora, revisão de orçamento
e cronograma de execução ocorrerá em data específica.

O QUE SERÁ LEVADO EM CONTA NA SELEÇÃO?
▪

Alinhamento com o foco do edital no desenvolvimento comunitário
do território;

▪

Participação nas atividades da Bonja Viva desde abril de 2019

▪

Clareza da proposta;
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▪

Potencial de articulação de talentos e recursos locais;

▪

Viabilidade técnica e orçamentária;

▪

Coerência entre as estratégias e ações da iniciativa com os desafios
que se propõe a solucionar;

▪

Clareza nas metas e indicadores;

▪

Diversidade temática na seleção do conjunto das propostas;

▪

Prioridade para iniciativas que demonstrem capacidade
articulação e colaboração: valorizamos o fazer conjunto;

▪

Potencial de tornar-se realidade desde já ou de ampliar a escala de
atuação - se já for uma ação em andamento;

▪

Capacidade de continuidade da iniciativa no longo prazo.

▪

Participação de todos os proponentes em 75% dos encontros de
assessoria.

de

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados na página do Instituto Elos no Facebook
(www.facebook.com/InstitutoElos/), no grupo oficial de Whatsapp da Bonja
Viva e enviados para o e-mail utilizado para inscrição.

ANEXO 01
A ficha de inscrição preenchida deve ser enviada para o e-mail
clarissa@institutoelos.org ou pelo Whatsapp (13) 99682-7946.

FICHA DE INSCRIÇÃO
1. NOME DA INICIATIVA

(escolha um nome que represente a iniciativa)
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2. RESPONSÁVEIS:

(Uma linha para cada pessoa do grupo)
NOME
COMPLETO

ENDEREÇO

CELULAR/WHATSA
PP

E-MAIL

3. LOCAL DE REALIZAÇÃO:

(Pode ser seu uma organização social, praça, escola, etc. O importante é
mostrar onde será a iniciativa será realizada)

4. O QUE É A INICIATIVA E QUAIS DESAFIOS PRETENDE
SOLUCIONAR?

(Em poucas linhas, explique de forma clara e objetiva a sua proposta. Esse
texto se tornará público caso a iniciativa seja selecionada)

5. DESCREVA DETALHADAMENTE AS ESTRATÉGIAS E AS AÇÕES
PROPOSTAS

Como vocês pretendem realizar a ação? Divida a iniciativa em passos. Qual
é o primeiro passo? E o segundo passo? Tente detalhar ao máximo,
contando o tempo de cada ação.
Ex: Oficinas de 50 minutos de música, uma vez por semana.
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6. QUAIS RESULTADOS VOCÊS ESPERAM GERAR?

Uma iniciativa deve gerar resultados, seja a melhoria de vida de algumas
pessoas, ou o resultado financeiro da venda de um produto. Tente colocar
números nesta etapa. Quantas pessoas e como esta iniciativa impacta as
pessoas que vão se beneficiar dela?

7. DESCREVA AS METAS CRONOLÓGICAS (AO LONGO DO
TEMPO):

As metas vão ajudar a entender a quantidade de trabalho a ser realizado no
período de realização da iniciativa. Lembre-se que o prazo para execução
da iniciativa é de 1 (um) mês. Planeje com ousadia e pé-no-chão - METAS
- 1ª SEMANA:
Ex.: 1. Mobilizar jovens para participar das oficinas;

METAS - 2ª SEMANA:
Ex.: 1. Reunir equipe voluntária para dar as oficinas.

METAS - 3ª SEMANA:
Ex.: 1. Executar 2 aulas de música com até 30 jovens.

METAS - 4ª SEMANA:
Ex.: 1. Fazer evento de encerramento com alunos e voluntários.

8. PARCERIAS

(Descreva quem já está na sua lista de parcerias e quem pretendem
convidar, tal como pessoas, ONGs, governos, empresas etc. Explique
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também qual o tipo de parceria: uso de espaço, recursos financeiros, mão
de obra etc.)

9. RECURSOS INICIAIS REQUISITADOS – Materiais, serviços e
equipamentos

(Quais são os recursos que você precisa para iniciar o projeto? Descreva
detalhadamente, seja específico e coloque quantidades. Coloque também
o que será feito com cada recurso. Os valores devem ser reais e você deve
consegui-los preferencialmente em comércios locais – importante: você
precisa apontar o valor final, portanto, adicione os custos de frete,
impostos para emissão de nota fiscal no caso de serviços prestados e
qualquer outro possível valor extra). Caso você já possua o recurso, informe
na planilha, conforme exemplo abaixo:
Quantida
de
01
50
1 unidade
200
unidades
1 unidade

Descrição
do recurso
Aparelho de
som
Mudas
Impressão
de Banner
Impressão
do folheto
resma de
papel sulfite

Utilização
Oficinas de
dança
Plantio na Beira
Rio
Divulgação da
iniciativa
Divulgação da
iniciativa
Para atividade
com as crianças

Valor
unitário
R$ 400,00

R$ 400,00

R$ 10,00

R$ 500,00

R$75,00

R$75,00

R$1,50

R$300,00

R$23,00

R$23,00

Valor total dos recursos requisitados:

Valor total

R$

10. RECURSOS INICIAIS JÁ CAPTADOS

(Quais são os recursos que você já possui para iniciar? Descreva aqui estes
recursos com unidades de medida – kg, m, cm, etc., conforme exemplo
abaixo)
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Quantidad
e
01
50 kg
04

Descrição do recurso

Utilização

Sala de aula
Cimento
Pedreiros voluntários

Para oficinas de dança
Para construção do parquinho
Para reforma da escola

11. COMO O PROJETO VAI TER CONTINUIDADE DEPOIS DE
OUTUBRO DE 2019?
Descreva como o grupo pretende continuar as ações quando o fundo
semente e o período de acompanhamento da equipe Elos encerrar.

12. ASSINATURAS PROPONENTES

As pessoas indicadas como proponentes no início desta ficha devem
assinar aqui. Esta folha pode ser enviada por foto ou escaneada caso o
envio seja por e-mail.
Nome do participante
proponente

Assinatura

13. ANEXOS
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Você pode anexar documentos em PDF que nos ajudem a compreender
melhor sua proposta, fotos, materiais de comunicação em caso de
iniciativas já em andamento, cartas de apoio de instituições parceiras, entre
outras informações que considere relevantes.
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