
Edital de Apoio à Filantropia Comunitária e Coalizões Dia de Doar 2022

Assim como fizemos pela primeira vez em 2021, vamos estimular o crescimento e
disseminação das campanhas comunitárias do Dia de Doar pelo país, o que inclui
também o apoio financeiro para quem já está liderando ou quer liderar uma campanha
este ano!

Com a contribuição de nossos parceiros e patrocinadores, separamos até 500 reais para 40
campanhas comunitárias, novas ou já existentes, que acreditarem que esse recurso pode
alavancar ainda mais a campanha e o seu impacto na comunidade.

O dinheiro será transferido para a liderança da campanha, pessoa física ou jurídica, para que
seja investido diretamente na própria campanha comunitária.

A grande novidade deste ano é o apoio inédito da Meta, com créditos de até 5 mil dólares para
anúncios no Facebook e no Instagram. Serão selecionadas até 10 campanhas para receber o
aporte, e as candidatas devem ter um link direto de captação de doações da própria campanha
comunitária, ou uma página do Instagram específica para a campanha comunitária, além de
não se relacionarem direta ou indiretamente com organizações partidárias ou defender
bandeiras políticas nas mensagens de incentivo.



A Meta tem o direito de revogar a qualquer momento a oferta de concessão de anúncios, além
de prever que será um direito da Meta escolher as 10 campanhas agraciadas com os créditos
dentre as 40 selecionadas pela ONG Dia de Doar. A equipe do Dia de Doar também levará em
consideração para selecionar as 10 campanhas, o tamanho da cidade e/ou capilaridade da
causa, além da capacidade de gestão da equipe para gerenciar os desdobramentos da
visibilidade proporcionada pelo crédito.

E o que é uma Campanha Comunitária?

Campanhas comunitárias são iniciativas que mobilizam recursos da comunidade para a própria
comunidade, tendo o Dia de Doar como gancho principal. As campanhas comunitárias não são
campanhas de captação para uma ONG específica, e sim um movimento local que beneficia
organizações e causas locais. Elas podem ser lideradas por pessoas físicas, por organizações
sem fins lucrativos ou mesmo por empresas, que tenham interesse em promover a
solidariedade na cidade, região, etc.

A comunidade pode ser uma cidade inteira, como #DoaSorocaba e #DoaCurraisNovos, um
bairro, como #DoaLeopoldina, ou até um Estado, como #DoaSergipe. O conceito de
comunidade é aquela que está mais próxima às pessoas, dentro de um determinado território.

E o que são Coalizões?

Coalizões são campanhas do Dia de Doar que, ao invés de promover a generosidade em uma
comunidade específica, promovem para uma causa que tenha abrangência e impacto regional
ou nacional, como crianças, meio ambiente, doenças raras, etc. O principal exemplo é o Dia de
Doar Kids.

Pessoas ou instituições que quiserem liderar coalizões de incentivo à doação como parte do
Dia de Doar também podem se candidatar no edital para receber o apoio de até 500 reais.

Quem pode se candidatar ao edital?

Podem se inscrever para solicitar a ajuda de custo (doação) de 500 reais todas as campanhas
comunitárias que estejam ativas neste ano e que constem como o seu nome na página
https://diadedoar.org.br/campanhas-comunitarias/ (na parte de ativos).

Também podem se inscrever qualquer pessoa ou instituição que queira lançar uma campanha
comunitária ou uma coalizão nova e gostaria de usar o apoio financeiro para isso, ainda no Dia
de Doar deste ano - 29 de novembro.

https://diadedoar.org.br/campanhas-comunitarias/


Como será a seleção?

Campanhas comunitárias que já estão ativas e sendo acompanhadas por nossa equipe são
consideradas "pré-aprovadas" no edital para receber o apoio financeiro, desde que expliquem
adequadamente no formulário como vão investir os recursos do edital, o que deve ser
diretamente na promoção da própria campanha.

Novas campanhas comunitárias deverão preencher também o formulário e realizarão uma
entrevista com a equipe do Dia de Doar, que decidirá caso a caso quanto à concessão do apoio
financeiro.

No caso das campanhas a receber o crédito de incentivo da Meta, é necessário que a
campanha tenha uma página própria de captação de recursos e/ou uma página específica no
Instagram. Além disso, levaremos em consideração o tamanho da cidade e/ou causa da qual a
campanha se refere.

O que será financiado?

Exemplos de ações que poderão ser apoiadas com recursos deste edital são:
- Criação de arte;
- Produção de vídeo;
- Anúncios off-line;
- Suprir custos operacionais do Dia de Doar;
- Patrocínio de postagens em redes sociais;
- Despesas com eventos.

A lista acima é apenas exemplificativa. A campanha pode propor outros usos para o recurso
livremente, desde alinhados com a promoção da generosidade na comunidade.

Capacitações exclusivas para os selecionados

O edital contará com duas formações exclusivas para os selecionados. Marcelo Douek, CEO
da Social Docs, primeira empresa de conteúdo e storytelling do Brasil focada em contar
histórias de impacto social, está doando seu tempo e conhecimento através de um Workshop
de Roteiro, que terá duração de 4 horas e pretende ajudar as campanhas a contarem suas
histórias de doação.

Assim como também contaremos com acompanhamento direto da equipe da Meta para apoiar
as campanhas comunitárias selecionadas no edital. Aquelas que receberem os 500 reais de
apoio e optarem por utilizar em anúncios no Facebook ou Instagram, terão a oportunidade de
configurar os impulsionamentos junto com a equipe da Meta, além de um segundo momento
para consultar o desenvolvimento das campanhas.



Formalização

Todas as campanhas selecionadas assinarão um acordo de cooperação com a Associação
Brasileira de Captadores de Recursos - ABCR (que representa o Dia de Doar no Brasil),
formalizando neste ano a liderança da campanha comunitária em nome do Dia de Doar na sua
região e o recebimento do apoio financeiro.

Prestação de Contas

Neste edital a equipe do Dia de Doar está buscando estudar de forma mais completa as
atividades que são desenvolvidas pelas campanhas comunitárias. Queremos identificar melhor
as doações realizadas, traçar um perfil dos doadores, assim como identificar quais tipos de
doações são mais mobilizadas em cada região.

Para isso, após o Dia de Doar, as  campanhas selecionadas no Edital de apoio deverão
preencher este formulário com um relatório dos dados identificados localmente, que pode
incluir as informações das doações recebidas, sendo elas em dinheiro, itens, voluntariado e/ou
outros.

A prestação de contas do edital será, portanto, do resultado da campanha comunitária, e não
será necessário guardar/enviar notas fiscais ou comprovantes de despesas realizadas com o
apoio recebido.

Pedimos também que as campanhas comunitárias registrem suas atividades em fotos, vídeos,
prints em redes sociais, etc, e façam upload desses materiais no mesmo formulário de registro.

Prazos:

14/09 17h BRT - Lançamento oficial do Edital de Campanhas Comunitárias e Coalizões
07/10 23h59 BRT - Limite para Inscrições de Campanhas e Coalizões
14/10 - Primeiro anúncio das campanhas apoiadas - campanhas existentes e as 10
selecionadas para o crédito fornecido pela Meta
15/10 - Início do envio do primeiro aporte do Edital
16 a 19/10 - Reunião com campanhas novas inscritas
24/10 - Segunda lista de selecionadas
25/10 - Envio do segundo aporte do Edital
29/11 - Dia de Doar!
12/12 - Envio de relatório da campanha comunitária ou coalizão

Link para inscrição: https://forms.gle/nfd5FPz85GdUzZAF7

https://www.jotform.com/app/diadoar/br-2022
https://forms.gle/nfd5FPz85GdUzZAF7

