EDITAL DE APOIO A INICIATIVAS DE JOVENS PELA PROTEÇAO DA INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA DURANTE A COPA DO MUNDO DE 2014

INTRODUÇÃO
Esse edital é fruto de uma parceria entre a Childhood Brasil e a OAK Foundation e tem
como objetivo fomentar iniciativas em rede de jovens pela proteção da infância durante a
Copa do Mundo no Brasil.
A Childhood Brasil trabalha há 14 anos contra a violência sexual de crianças e
adolescentes. A organização faz parte da World Childhood Foundation (Childhood),
entidade internacional criada em 1999 pela Sua Majestade Rainha Silvia da Suécia. Além
do Brasil, a Childhood possui escritórios na Alemanha, Estados Unidos e Suécia. Juntos, já
apoiaram mais de 500 projetos em 16 países com foco na proteção de crianças em situação
de risco. Somente no Brasil, já são 112 projetos e 61 organizações apoiadas.
A OAK Foundation é um grupo de organizações filantrópicas com sede em Genebra, na
Suíça, que desde 1998 destina recursos para cuidar de temas de interesse social, meio
ambiente e particularmente os que impactam a vida de pessoas menos favorecidas. Desde
sua fundação, a organização já apoiou mais de 2.400 iniciativas em todo o mundo.
A Childhood Brasil acredita que a Copa do Mundo é uma ótima oportunidade para
conscientizar e engajar a sociedade sobre a proteção da infância contribuindo às ações
governamentais e deixando um legado positivo para o Brasil e o mundo ao término dos
eventos. Acreditamos no potencial de mobilização da sociedade para criação de uma
grande rede de proteção impedindo que qualquer direito da infância e adolescência seja
violado durante a copa do mundo no país.
I.

FOCO DO EDITAL:

O objetivo deste edital é apoiar iniciativas de mobilização lideradas por jovens pela proteção
da infância e adolescência durante a Copa do Mundo 2014 com foco na prevenção da
exploração sexual.
Serão selecionados 9 (nove) projetos vinculados a organizações localizadas nas 12 cidades
sede da Copa do Mundo em 2014 (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba,
Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife e Salvador) que envolvam a
conscientização e o engajamento da sociedade por meio de ações de mobilização e
rede lideradas por jovens pela proteção da infância e adolescência com foco na
prevenção da exploração sexual de crianças e adolescentes;
II.

CRONOGRAMA:
12 de março

Lançamento do edital no “Seminário
Adolescentes e Jovens Conectados por
uma Copa sem Violência Sexual”
realizado pela Aliança Nacional de
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12 de março até 20 de abril
Maio
14 de junho
Junho | Julho de 2013
Agosto de 2013

Adolescentes.
Recebimento de projetos
Análise de projetos, recebimento de
documentos institucionais e seleção final
Divulgação dos selecionados
Formalização da parceria
Realização de encontro nacional com os
projetos selecionados

Obs: Os relatórios de acompanhamento dos projetos selecionados deverão ser
apresentados semestralmente pelas organizações proponentes, nos meses de dezembro
de 2013 e julho de 2014.
III.

QUEM PODE SE CANDIDATAR – PRÉ REQUISITOS:
Para se candidatar, o grupo de jovens precisa estar vinculado a uma
organização social com quem formalizaremos a parceria e será o responsável
legal pelo projeto.

1.
Organizações localizadas nas cidades sede da Copa do Mundo (Rio de Janeiro, São Paulo,
Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife e
Salvador).
2. Organizações legalmente constituídas há pelo menos 3 (três) anos, tempo que
consideramos razoável para validar experiências e obter resultados tangíveis.
3. Organizações com inscrição de CNPJ e registro no Conselho Municipal e/ou Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente.
4. Organizações não governamentais e sem fins lucrativos.
5. Organizações que realizem suas ações e atendimentos em conformidade com o ECA –
Estatuto da Criança e do Adolescente e demais legislações específicas da área.
6. Cumpram as leis trabalhistas vigentes e respeitem os vínculos empregatícios.
7. Organizações que disponham e enviem em tempo hábil todos os documentos solicitados
neste edital.
Obs: Esse edital não apoia indivíduos, viagens, congressos, aquisição de imóveis e/ou
terreno, ou publicação de livros.
IV. PROJETOS ELEGÍVEIS:
1. Projetos liderados por jovens;
2. Projetos de Mobilização para prevenção e enfrentamento da violência sexual contra
crianças e adolescentes;
3. Iniciativas que trabalhem em articulação com a rede local de proteção;
4. Ideias inovadoras e replicáveis por outras organizações em outras regiões;
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5. Propostas que promovam o engajamento de jovens;
6.

Propostas com orçamento de até R$ 40 mil e com tempo de execução que
considere a Copa do Mundo no Brasil.

7.

Propostas que levem em consideração o potencial de viralização por meio das
tecnologias de informação e redes sociais.

8. Propostas de organizações que enviem como anexo 2 cartas de recomendações de
outros apoiadores com telefone de contato do responsável pela parceria.
V. COMO SE CANDIDATAR:
a) INSCRIÇÃO: Para formalizar a inscrição, as organizações proponentes deverão
preencher e enviar o Formulário de Inscrição de Projeto disponível no site
www.childhood.org.br para o e-mail edital@childhood.org.br até o dia 20 de abril de
2013. Enviar como anexo duas (2) cartas de recomendação de outros parceiros
apoiadores da organização com telefone de contato do responsável pela parceria. Se
tiver algum material institucional, encaminhar junto com o e-mail.
b) PRAZO: O prazo final para envio do Formulário preenchido e as cartas de
recomendação é 20 de abril de 2013.
c) MEDIANTE A PRÉ-APROVAÇÃO DO PROJETO, COMUNICADA POR E-MAIL PELA
CHILDHOOD BRASIL, AS ORGANIZAÇÕES PROPONENTES DEVERÃO ENTREGAR
OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
i. Estatuto Social em vigor
ii. Atas das Assembléias Gerais e Extraordinárias
iii. Ata da Assembléia de eleição dos atuais dirigentes
iv. Registro no Conselho Municipal e/ou Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
v. Último balanço contábil da organização
vi. Orçamento Geral da organização para 2013
vii. Último relatório realizado por auditoria externa (se houver)
viii. Certidão Negativa Conjunta Federal (Tributos Federais e Dívida Ativa da União)
ix. Certidão Negativa de Débitos do INSS (CND)
O processo de inscrição consiste, obrigatoriamente, no preenchimento e envio do
Formulário de Inscrição de Projeto. Não será aceita, em nenhuma hipótese, a entrega do
projeto de forma diferente do previsto nas instruções estabelecidas neste Edital.
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A correção de eventuais erros também deverá ser feita somente via internet, através de
novo envio do projeto (especificar que se trata de um reenvio), dentro dos prazos
estipulados.
A seleção dos projetos se dará através de 3 (três) etapas:
(1) Recebimento dos projetos enviados.
(2) Análise dos projetos pré-selecionados junto a júri especializado
(3) Solicitação de documentos e seleção final.
Os projetos aprovados serão formalizados pelo instrumento contratual, que será
encaminhado ao participante, via e-mail eletrônico, junto com os formulários de
Formalização de Apoio e Prestação de Contas.
VI. ENCONTRO NACIONAL
Os jovens responsáveis pelos projetos selecionados participarão de um encontro nacional
para:
a. Conhecer as demais iniciativas aprovadas pelo Edital;
b. Integrar os projetos;
c. Discutir os diferentes riscos a que crianças e adolescentes são expostos pela
realização da copa do mundo;
d. Desenvolver indicadores comuns para os projetos;
e. Pensar como dar escala às ações por meio das redes sociais.
VII. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS:
A Childhood Brasil disponibilizará formulários para redação dos relatórios quantitativos e
qualitativos. Julgamos importante trabalharmos indicadores de monitoramento e resultados
para esses projetos. Teremos nos formulários (aplicados ao início e no fim do projeto)
alguns indicadores padrão que serão desenvolvidos e /ou aprimorados a partir do encontro
nacional.
VIII. DESEMBOLSO, ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PROJETOS
Os projetos serão acompanhados por uma equipe técnica, por meio da análise de relatórios
semestrais e possíveis visitas de campo.
O aporte será uma única parcela no início do projeto.
Durante o ano de apoio, deverão ser entregues 2 (dois) relatórios técnicos e financeiros de
acompanhamento, e fotos que documentem a execução do projeto. No último trimestre
deverá ser entregue um relatório final de avaliação do projeto junto com indicadores dos
resultados obtidos.
É importante que a Childhood Brasil e a organização apoiada se comuniquem
constantemente para trocar informações e compartilhar avanços. Além de agir como
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parceira e participante do projeto, a Childhood Brasil também pode divulgar as iniciativas
da organização apoiada em seus espaços de comunicação.
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