
MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
Curso na modalidade Educação a Distância – On-line
06 de abril até 10 de junho de 2015

Patrocínio:

A mobilização e a captação de recursos de uma organização social, cultural ou ambiental deve ser realizada de forma planejada e  

estruturada a fim de conseguir atingir os objetivos e conquistar a sustentabilidade dos programas, projetos e da causa que
defende. Apresentaremos as principais estratégias, atividades e técnicas para que uma organização desenvolva um planejamento

 Contribuir para a formação em mobilização de recursos dentro de um contexto histórico para representantes de 
organizações da sociedade civil (OSC).

60 horas a distância - EaD/online (em 9 semanas), com média de 6 horas de estudo/atividade por semana.

60

profissionais que atuam em organizações da sociedade civil no campo da defesa de direitos e bens comuns.

É necessário que o/a inscrito/a seja integrante da equipe de trabalho de organização da sociedade civil (OSC). Será aceita a inscrição de uma 
pessoa por organização da sociedade civil.

1) A importância da mobilização de recursos financeiros, humanos e materiais para uma organização da sociedade civil; 
2) O Direcionamento Institucional e sua relação com a captação: Visão, Missão, Valores, Princípios e Foco; 3) Os diversos potenciais doadores (fontes):
Empresas, Governos, Fundações, Indivíduos, Organizações Religiosas; 4) Planejamento de campanha de captação: estratégias, ferramentas e táticas;

Para fazer sua inscrição, acesse: 

A partir das inscrições, será realizado um processo de seleção, com base nos critérios pré-estabelecidos de equilíbrio geográfico, diversidade de porte e 
temas das OSC´s. O   será divulgado em 

A formação é gratuita e o selecionado/a deve assumir o compromisso de participação e realização das atividades.
Qualquer dúvida entre em contato através do e-mail: 

Objetivo do curso:

Carga horária: 

Vagas: 

Perfil do público: 

Requisito: 

Conteúdo Programático: 

Inscrição e processo seletivo:

https://docs.google.com/forms/d/1p1qL-tB_KQr9EVKdQ1zEpmSRvr2zP3bcsdl-KOHIfLk/viewform
Até o dia 20 de MARÇO de 2015. 

resultado da seleção   26 de março de 2015
Investimento: 

recursos.ead@abong.org.br

estruturado em mobilização de recursos, por meio de seus aliados e futuros parceiros.

renda para a instituição e para beneficiários/as; Parceiras e redes (projetos consorciados); 6) Qual o perfil da equipe que deverá implementar estas estratégias
5) A definição das metas e as necessidades de diversificação de fontes e estratégias: Elaboração de projetos com e sem incentivos fiscais; Geração de

e ações? Qual o papel de cada um/a? e 7) A elaboração de um plano de mobilização de recursos.

https://docs.google.com/forms/d/1p1qL-tB_KQr9EVKdQ1zEpmSRvr2zP3bcsdl-KOHIfLk/viewform
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