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Expedição Mutare arrecada fundos para a próxima etapa de viagens pela América Latina
30/07/2014 15h29min  |  Adriana Santana

 

Desde 2013 a Expedição Mutare percorreu vários pontos da América Latina. Projeto idealizado pela brasileira
Thays Munhoz, em parceria com o Instituto Paramita, a iniciativa promove uma campanha de financiamento
coletivo, por meio da plataforma juntos.com.vc, a fim de arrecadar fundos para continuar com a consultoria
gratuita para ONGs nessa região.

A expedição já passou por países como: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica,
Panamá, Colômbia e Equador. Agora, os próximos países que estão no roteiro de expedições são: Bolívia, Chile,
Argentina e Brasil.

Uma viagem por lugares desconhecidos oferece muitos desafios. Thays destacou que o momento mais difícil é a
partida. “A pior parte é ter que me despedir de cada uma das pessoas que conheço e com quem trabalho junto em
cada organização parceira. São pessoas admiráveis, tão dedicadas a suas causas e que estão trabalhando todos
os dias para ajudar a construir um mundo melhor”, completa.

A ideia da iniciativa é arrecadar 15 mil reais para custear alimentação, hospedagem, transporte e materiais para
desenvolver a consultoria para as ONGs atendidas. As doações podem ser feitas a partir de R$ 30 e as pessoas
que ajudarem o projeto podem ter o nome no site como apoiador, ou um convite para participar do workshop
Desafios jurídicos do trabalho e estruturais do terceiro setor. 
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A consultoria prestada pelo projeto colabora com os projetos na resolução de desafios que são comuns a
pequenas organizações, como gestão administrativa, coordenação e recrutamento de voluntários, financiamento
e comunicação.

Os objetivos da Expedição Mutare são os mais variados, dentre eles: oferecer trabalho voluntário, consultoria
gratuita e treinamento gerencial para pequenas organizações; divulgar os projetos e temas relacionados ao
voluntariado, empreendedorismo socioambiental e boas práticas práticas de ONGs da América Latina; e por fim,
integrar os projetos comunitários e organizações participantes da iniciativa para facilitar compartilhamento de
recursos e experiências.

A autora do projeto identificou vários problemas gerenciais em ONGs espalhadas pelos lugares onde passou. “A
ideia surgiu depois que eu já havia trabalhado com diferentes organizações sem fins lucrativos no Brasil, Peru e
Equador, na maior parte das vezes como voluntária. Percebi que a maioria das organizações enfrentavam os
mesmos desafios: dificuldade na administração, captação de recursos, comunicação, recrutamento e coordenação
de voluntários. Daí surgiu a ideia de que poderíamos contribuir com uma consultoria nesses e outros temas, para
auxiliar o fortalecimento desses projetos e auxiliá-los a continuar trabalhando em suas causas, sejam ambientais
ou sociais. Aprender com cada um desses projetos e também compartilhar o que havíamos aprendido em outras
organizações. No meu caso, principalmente do tempo em que fui diretora operacional de Pisco Sin Fronteras, no
Peru”, completa. 

No site da Expedição, há notícias relacionadas com o projeto; a rota dos países por onde o projeto já atuou; os
projetos que receberam apoio da Expedição; a lista com o nome dos parceiros e apoiadores; um blog com
informações dos lugares visitados e uma galeria com fotos, vídeos e imagens.

*Confira a notícia publicada em 02/09/2013: Expedição percorre América Latina para atuar em ações de
voluntariado

     Serviço:

No Facebook: https://www.facebook.com/expedicion.mutare 
Perfil no Twitter: @exp_mutare 
Site para doação: http://juntos.com.vc/projetos/expedicaomutare/

 
 

             

 

 Outras Últimas Notícias

 

25/08/2014 - Estão abertas as inscrições para o Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos
25/08/2014 - Edital beneficia jovens artesãos, designers e artistas
22/08/2014 - Ecopista: é divertido ser sustentável
20/08/2014 - Evento apresenta novas ferramentas de tecnologia para garantir a acessibilidade
20/08/2014 - Paulistanos com mobilidade reduzida falam sobre a acessibilidade da cidade de São Paulo
20/08/2014 - Professores e estudantes podem inscrever trabalhos de saúde e de meio ambiente na
Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente
19/08/2014 - Está aberta chamada pública para a VIII Jornada de Estudos de Regulação (JER)
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19/08/2014 - EDESP abre inscrição para curso de online de NOB-RH/SUAS
19/08/2014 - Campanha Oralidade, da Plataforma do Letramento, recebe vídeos de cidadãos de países da
língua portuguesa
18/08/2014 - Parque do Ibirapuera promove diversas atividades gratuitas nos próximos dias
18/08/2014 - Fundação Itaú Social abre inscrições para curso gratuito de avaliação econômica de projetos
15/08/2014 - Curso de construção civil é oferecido pela Associação das Mulheres de Paraisópolis
15/08/2014 - Banco do Brasil abre edital para diversos projetos serem incluídos em seus centros culturais
15/08/2014 - Programa Saving Brains abre edital para projetos inovadores
15/08/2014 - Prêmio Brasil Criativo está com inscrições abertas
13/08/2014 - A 11ª edição do relatório anual da Abrelpe indica que há destinação inadequada de resíduos
e falta ainda sistema eficiente de gestão
13/08/2014 - 450 milhões de animais silvestres são atropelados anualmente no país
12/08/2014 - Estão abertas as inscrições para jovens com iniciativas de cultura
06/08/2014 - Prêmio Desafio Universitário Empreendedor está com inscrições abertas
05/08/2014 - Abertas as inscrições para o Prêmio EDP para projetos inovadores
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