HUB ACADEMIA

No HUB ACADEMIA você
encontra os melhores conteúdos
sobre negócios de impacto,
empreendedorismo social
e sustentabilidade.

. Cursos presenciais
. Apostilas de estudo

. Mentorias
. Vídeo-aulas

. Webinar

Captação de Recursos

curso

A sustentabilidade econômica das organizações da
sociedade civil (OSCs) é um tema premente para grande
dos profissionais do terceiro setor. Seguir atuando com
recursos públicos, captar com pessoas físicas, fazer
parceria com empresas, institutos e fundações, como
gerar receita, dentre outras dúvidas comuns no setor
serão abordadas neste curso.

De forma prática e interativa, o curso pretende
propiciar a troca de práticas de sucesso e de
insucesso entre OSCs, reforçando a tese de que não
há receita de bolo para este tema.
Ao final, cada participante sairá com maior clareza
sobre dicas de como captar recursos de diferentes
formas e junto a variados segmentos.

Captação de Recursos

curso

O que você vai aprender:

A quem se destina:

- Compreender de forma interativa e prática erros e
acertos na captação de recursos para OSCs
(Organizações da Sociedade Civil)

- Profissionais que atuam no terceiro
setor, em especial em OSCs

- Construir estratégias eficazes de captação de
recursos e construção de parcerias
- Elaborar um plano de captação de recursos para
sua organização
- Identificar entre pares boas práticas e dicas de
captação e mobilização de recursos e parcerias
- Estudos de Caso como abordagem pedagógica

- Voluntários de organizações da
sociedade civil
- Servidores públicos interessados na
área social e ambiental
- Empreendedores sociais
- Estudantes universitários

Captação de Recursos
O curso é dividido em dois minicursos/módulos:
MÓDULO 1 - Minicurso Captação de Recursos
- Panorama geral sobre o tema para OSCs
- Diferentes formas de captação
- Sustentabilidade econômica
Quando: 28 de junho, sexta-feira, de 14h às 18h
Investimento:
1º Lote R$ 200 | 2º Lote R$ 250 | 3º Lote R$ 300
*OBS: desconto para membros e parceiros do Impact Hub Brasília
MÓDULO 2 - Minicurso Captação de Recursos
Em breve mais informações

curso

Captação de Recursos
Facilitador
- Fábio Deboni
Engenheiro Agrônomo e mestre em recursos florestais pela
ESALQ/USP. É gerente-executivo do Instituto Sabin (desde 2011) e
membro do Conselho do Gife (Grupo de Institutos, Fundações e
Empresas). Tem participado ativamente do engajamento de
institutos e fundações no campo das finanças sociais e negócios
de impacto. É escritor de diversos artigos e em 2017 lançou o livro
“Reflexões contemporâneas sobre Investimento Social Privado”.

curso

Módulo 1. Captação de Recursos
Tarde

Agenda - 28 de junho

14:00

Boas-vindas | Café

14:10

Abertura e rodada de apresentação

14:30

Alinhamento conceitual | Apresentação dialogada

15:30

Intervalo | Café

16:00

Atividade em grupo | Discussão de caso

16:30

Apresentação de casos pelos grupos

17:00

Reflexão dos casos | Apresentação dialogada

17:30

Avaliação e encaminhamentos | Canvas

18:00

Encerramento

minicurso

INSCREVA-SE:
https://www.sympla.com.br/minicurso-captacao-de-recursos---modulo-1__549461

DÚVIDAS?
brasilia@impacthub.net

