Informação para solicitar patrocínio de um projeto
Normas de patrocínio para a subvenção de um
projeto por Kinderland Brasilien e. V.
1. Nosso objetivo
1.1 Patrocínio de um projeto no Brasil
Brasilien tem como objetivo subvencionar tanto
KINDERLAND
economicamente como também pessoalmente projetos
pequenos inovadores e eficazes destinados às crianças e aos
jovens que moram na rua ou que vivem em ambientes ou
situações de risco ou pouco desenvolvidos. O financiamento do
projeto é voluntário e será decidido pela direção de KINDERLAND
Brasilien conforme o regulamento e as possibilidades
financeiras vigentes. Nossos parceiros devem estar cientes de
Brasilien não é
que a possibilidade financeira de KINDERLAND
estável, que poderá se alterar a cada ano e que não será possível
patrocinar projetos a longe prazo com um financiamento
garantido.
Com a intenção de ser um sócio confiável, KINDERLAND
Brasilien quer criar associações de financiamento junto com
outras organizações.

e do trabalho das organizações que apóia. Nossos parceiros
estão convidados a apresentar propostas e materiais
necessários a fim de motivar e fortalecer o interesse público
pelas crianças de rua, com o intuito de aumentar a ajuda da
população para conseguir o apoio necessário através de
doações.

2. Patrocínio de projetos pequenos
2.1 Fundos destinados diretamente aos destinatários...
Brasilien tem preferência pelos projetos que
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beneficiam diretamente as crianças de rua. A maior parte dos
recursos financeiros deverá representar benefícios para os
destinatários. Não pretendemos somente que recebam um
financiamento adequado, mas também que se faça uma boa
repartição da gestão e da documentação dos projetos a fim de
favorecer as relações públicas e o treinamento dos empregados.
2.2 ...ou benefício a longo prazo
Também é possível financiar projetos através dos quais os
destinatários são beneficiados a longo prazo. Neste caso é
necessário comprovar a relaçã que o projeto tem com os
destinatários finais e estes terão que ter participação direta no
projeto.
2.3 Controle da aquisição de outras subvenções

1.2 Defesa de interesses na Alemanha e na Europa
Brasilien, em cooperação com os sócios de
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organizações brasileiras, se encarrega da tarefa de informação
política sobre o melhoramento da situação das crianças de rua
por meio de influências internacionais. Visamos estabelecer
contatos e trocar experiências a nível internacional.

Brasilien, o
Antes de pedir as subvenções a KINDERLAND
solicitador terá que ter verificado se outras organizações (órgãos
públicos ou municipais do Brasil, organizações filantrópicas da
Europa ou dos Estados Unidos, etc.) não podem responder antes à
Brasilien
solicitação. Os meios de financiamento de KINDERLAND
são muito limitados e não representam um financiamento seguro
nem duradouro.

1.3 Relações públicas
Brasilien tem a sede na Alemanha, onde executa a
KINDERLAND
sua própria representação e a representação dos seus objetivos

2.4 Projetos inovadores dispostos ao risco
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Brasilien sabe que é difícil conseguir subvenções
para projetos novos com possibilidade de risco. Por outro lado,
enfoques progressistas relacionados ao trabalho com as crianças de
rua acontecem somente quando grupos ou assistentes sociais tem a
possibilidade de experimentar novos estilos de trabalho e
atividades.
Brasilien quer participar e incentivar experiências com
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bases justificáveis. É fundamental apresentar os benefícios e a
participação das crianças de rua.
2.7 Ajudas econômicas especiais para projetos para mulheres
Para começar a desenvolver as perspectivas, partimos da premissa
de que a vida nas ruas do Brasil é mais difícil para as mulheres.
Estamos muito interessados na promoção de projetos relacionados
com a emancipação das mulheres e é por isso que temos uma
consideração especial com elas.
2.6 Responsabilidade
Brasilien somente pode colaborar com entidades
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responsáveis brasileiras. Geralmente, se buscam organizações de
beneficência que estejam registradas e sejam reconhecidas pelo seu
trabalho com as crianças de rua. Só em casos extraordinários,
quando há uma relação especial de confiança, é possível uma
colaboração individual.

3. Procedimento

endereço postal no Brasil, deve se indicar um número de
telefone, fax ou e-mail. Se for possível, deve-se designar um
contato de referência fixo da própria organização.
A designação de um órgão de responsabilidade jurídica é
importante para poder fechar o contrato e para que a
colaboração tenha uma base legal. O regulamento pode ser
diferente no caso de contratos individuais.
3.1.2 Objetivo da organização
Num formulário de solicitação de subvenção, o solicitador
deverá apresentar detalhadamente o objetivo da sua
organização, a filosofia de trabalho e as informações
comprovantes correspondentes.
3.1.3 Informação sobre os trabalhos anteriores
Para decidir o financiamento, é útil a informação sobre
trabalhos, capacidades e experiências anteriores do
solicitante. Devem-se apresentar os resultados de projetos
anteriores ou de outras atividades.
Isto inclui um relatório anual sobre as atividades, com
informação sobre os gastos financeiros e das doações
recebidas. Existem outras normas especificas para grupos
pequenos e jovens.
3.1.4 Recursos pessoais

3.1 Apresentação escrita do projeto
O solicitador terá que entregar a sua proposta escrita, que deverá
ser o mais representativa e clara possível para evitar dúvidas e
possibilitar tomar decisões rápidas. Para desenvolver uma
cooperação, presumimos informações corretas e verificáveis. Isto é
um requerimento compreensível também dos nossos doadores. São
necessárias as seguintes informações:
3.1.1 Endereço, contato, órgãos jurídicos responsáveis
Necessitamos estas informações para manter a
comunicação e poder compartilhar dúvidas. Além do

O solicitador deverá apresentar informação sobre os seus
voluntários, empregados e a sua disponibilidade de tempo
para trabalhar, além de exibir o modo de trabalho para
executar o projeto.
Informações sobre o treinamento, a experiência e os
salários necessários a serem implantados no projeto são
importantes.
3.1.5 Precedentes do projeto
Os fundamentos (background) do projeto planejado, a

situação social e econômica e os problemas específicos dos
destinatários devem ser apresentados com precisão. Além
disto, são úteis os dados estatísticos referentes ao grupo a
ser atingido com a meta, caso estes dados possam ser
levantados sem maiores esforços. O posicionamento do
projeto dentro do contexto social da região também é
importante.
Além do mais, devem ser apresentados todos os
participantes e demais grupos e organizações envolvidas no
projeto.
Eventuais riscos que possam eventualmente por em risco o
sucesso ou andamento do projeto deverão ser
mencionados.
3.1.6 Objetivo do projeto
Os objetivos gerais e específicos do projeto devem ser
precisamente estabelecidos. Além disso, deve ser indicado
se o projeto requer um financiamento único ou a longe
prazo e se há intenções de assegurar o financiamento do
projeto além do período inicialmente planejado.
3.1.7 Reflexões metódicas
Deverá ser indicada a plausibilidade e o método de
intervenção com os quais os objetivos do projeto deverão
ser alcançados. Referências de trabalhos semelhantes e
experiências adquiridas deverão ser apresentadas. Quanto
mais concretas forem apresentadas, mais fácil será a
Brasilien.
avaliação das mesmas por KINDERLAND
3.1.8 Medidas concretas
Este ponto representa as ações individuais que se executam
durante a realização do projeto. Na medida do possível,

estas ações devem ser detalhadas de acordo com o plano
de custos.
3.1.9 Plano de custos e de financiamento; calendário de trabalho
Plano de custos
Para cada medida, os custos deverão ser expressados
diferenciando entre custos de material e custos de pessoal e
deverão estar em relação com a medida em referência. Para
os custos gerais (administração, relatórios, etc.) deverá ser
planejado um valor global. O cálculos dos custos deverá ser
efetuado com cautela para que não haja reclamações
posteriores nem superávit.
Para aquisições maiores, deverão ser comparadas várias
ofertas. A decisão final deverá ser justificada e mantida
junto com o processo.
Plano de financiamento
O plano de financiamento deve apresentar quem, além de
Brasilien, está apoiando a realização do
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projeto. É vantagem assegurar outros colaboradores para
garantir a realização do projeto. É importante também que
os solicitantes demonstram, através da colaboração pessoal
(seja com dinheiro em espécie, com material ou com
serviços de mão de obra) a real intuição para realizar o
projeto.
3.1.10 Resultados esperados; o efeito de controle.
O solicitador deverá estipular por escrito os resultados
esperados. Os resultados esperados deverão ser
verificáveis, isto é, deverá ser possível comprovar um
benefício para o grupo e medir o proveito da medida.
Os possíveis meios para comprovar o acima citado
deverão ser discutidos já no início do projeto.

3.1.11

Relatórios

Os trabalhos realizados, a realização dos objetivos e os
efeitos deverão ser relatados de maneira precisa. Isto
deverá ser efetuado num relatório após as diferentes etapas
da subvenção (antes de cada parcela em caso de
pagamento parcelado) e na conclusão final do projeto.
Em caso de financiamento único, se apresentará só um
relatório final.
Os relatórios incluem a contabilidade financeira das
entradas e saídas. Deverão ser justificadas diferenças de
mais de 30% dos custos originalmente estipulados.

4.3 Para informar sobre as atividades gerais da organização, deverá
ser, se possível, apresentado o atual elatório anual e financeiro.

5. Apresentação pública do projeto
5.1 Para poder apresentar os projetos financiados por KINDERLAND
Brasilien necessitamos da cooperação dos grupos por nós
subvencionados.
5.2 Para este trabalho necessitamos relatórios claros, informações
gerais e material fotográfico para o qual solicitamos os direitos
publicitários na Alemanha.
Eventuais custos adicionais poderão ser restituídos ou serão
incluídos no cálculo da subvenção.

3.2 Conta
3.2.1 Transferências
As remessas deverão ser efetuadas para uma conta oficial
da organização. A disposição desta conta, como é praxe,
deverá ser possível apenas com a assinatura de no mínimo
dois membros da organização. Uma confirmação do banco
para determinar o câmbio dos valores deverá ser
apresentada.
3.2.2 Outras maneiras de transferências
Em casos especiais a remessa também poderá se
transferida para uma conta particular ou poderá ser
efetuado um pagamento em dinheiro vivo mediante
assinatura de um recibo e comprovante do cálculo da taxa
de câmbio.

4. Contabilidade dos gastos do projeto
Brasilien necessita os comprovantes e os recibos
4.1 KINDERLAND
originais dos gastos.
4.2 Caso não exista a documentação requerida, é possível
apresentar cópias autenticadas dos comprovantes.
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