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Financiamento Coletivo: Expedição Mutare

Como você já sabe, estamos acompanhando e ajudando algumas campanhas bem interessantes que estão lutando para

concretizar seus projetos a partir do financiamento coletivo.

Expedição Mutare
Mutare vem do Latim, significa mover, intercambiar, mudar. Expedição Mutare é MOVER-SE pela América Latina, INTERCAMBIAR

conhecimento para MUDAR a realidade social e ambiental.

Há dez meses a Expedição Mutare está na estrada percorrendo a América Latina, já passou por México, Guatemala, El Salvador,

Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá e Colômbia. Em cada um desses países foi visitada uma instituição sem fins de lucro,

com projetos ativos, que recebeu consultoria e treinamento gerencial para auxiliá-las com desafios que são comuns as pequenas

organizações como gestão administrativa, coordenação e recrutamento de voluntários, financiamento e comunicação. O impacto

dessa consultoria é de longa duração, pois são oferecidas ferramentas para garantir a sustentabilidade e o desenvolvimento das

organizações.

“A Expedição Mutare é a realização de um sonho. O sonho de unir forças e conhecimento para trabalhar juntos por causas

importantes que surgiram em comunidades. Ao passar por todas as organizações visitadas até agora pela América Latina

percebi que a vontade e o esforço de pessoas dedicadas a causas que acreditam podem mover montanhas. É muito

gratificante ver o impacto que pequenas ações produzem nos projetos por onde passei. Ajude-me a ajudar essas

organizações a atingir seus objetivos e seguir promovendo a mudança por um mundo melhor!”, Thays Munhoz, idealizadora

do projeto.

Gostou, né? Então ajuda! Estra nesse link para conhecer a campanha. Você também pode acompanhar as novidades nos canais:

Site da Mutare

Site do Instituto Paramitas

Facebook

Twitter

Flickr

Instagram
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Sobre Camila Feiler

Jornalista por formação, está cursando especialização em Antropologia Cultural. Fez intercâmbio social no

Togo para tentar entender um pouco do Brasil na África e por acreditar que viagens e livros são grandes

transformadores. Responsável pelo conteúdo do site do Nossa Causa, também escreve para o site

Brasileiríssimos sobre música, cinema, livros e tudo que for interessante.
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