
         Objetivo

HIC SUM grants and startup funds visa apoiar os jovens que se identificam com
The Economy of Francesco na colaboração para construir ou desenvolver
empreendimentos sociais na África, América do Sul, Ásia, em relacionamento com
Congregações Religiosas de mulheres missionárias no âmbito do projeto HIC SUM
de Spazio Spadoni.

         Promotores

O edital é promovido pelo Spazio Spadoni, um projeto criado para incentivar
caminhos generativos de missão e misericórdia. É um espaço de pensamento e
espiritualidade que se torna uma proposta concreta, combinando a realidade e o
espírito de misericórdia com a urgência da missão.

É um ponto de encontro para experiências de trabalho voluntário e compromisso
social na Itália e Congregações Religiosas de mulheres missionárias no hemisfério
sul, particularmente na África, Ásia e América do Sul.

         O projeto no qual se insere o edital

O edital diz respeito à possibilidade dos jovens que se identificam com The
Economy of Francesco darem uma contribuição ativa para a realização de
projetos da HIC SUM já em atividade pelo mundo. HIC SUM, um termo latino que
significa “Eis-me aqui”, é um projeto missionário que envolve o treinamento de
freiras em uma associação voluntária italiana por cerca de 6 meses. Ao fim deste
período as freiras devem promover, em seus próprios países, uma experiência
voluntária visando a expressão de pelo menos uma das 14 Obras de Misericórdia e
criar uma pequena Empresa Social (chamada Pão de Misericórdia) para a
produção de alimentos (por exemplo, pão, chocolate, arroz, etc.) ou produtos (por
exemplo, sabão, etc.) que elas podem vender em parte para garantir o
autossustento da comunidade religiosa e em parte dar de graça para aqueles
que estão em um estado de grande indigência e vulnerabilidade. Entre as suas
comunidades religiosas e a associação voluntária, é gerada uma parceria e uma
relação de reciprocidade, que prevê, por exemplo, o intercâmbio de voluntários.

 Desenvolvimento da própria startup e seu trabalho em rede com os atores dos
projetos da HIC SUM;
 Acompanhamento de um processo existente e/ou criação de um
empreendimento social dentro do projeto HIC SUM.

         Das modalidades de participação

São ofertadas duas modalidades de participação:

1.

2.

A inscrição pode ser efetuada tanto para uma das duas modalidades quanto
para ambas.

Jovens mulheres e jovens homens de até 35 anos;
Jovens que vivem (ou provenham e estejam dispostos a eventualmente voltar)
aos seguintes países: Brasil, Burkina Faso, Burundi, Costa do Marfim, Filipinas,
Gana, Índia, Quênia, Malawi, Mali, México, Nigéria, Peru, República Democrática
do Congo, Ruanda Síria, Tanzânia, Togo, Uganda, Zâmbia, ou outros países a
serem avaliados;
Jovens também dispostos a viajar dentro de seu território nacional se isso for
útil e estratégico para o desenvolvimento do projeto e de seu networking;
Jovens dispostos a colaborar com congregações religiosas;
Jovens com experiência e habilidades em áreas como agricultura, produção
de alimentos, formação e artesanato. 

         Do público

 1. Para o desenvolvimento de sua própria empresa e de sua rede de contatos,
estamos à procura de:



         Dos resultados

Os resultados da seleção e a escolha subsequente das propostas bem-sucedidas
serão publicados neste site até 30 de abril de 2022.

Para as empresas iniciantes, a Spazio Spadoni contribuirá para o
financiamento de seu desenvolvimento (com termos econômicos de apoio em
relação ao valor de mercado local) e seu trabalho em rede entre os atores do
projeto HIC SUM.
Para aqueles que apoiarão e fomentarão o processo existente ou a criação de
empresas sociais dentro do projeto HIC SUM, Spazio Spadoni contribui com a
cobertura econômica de uma subvenção "HIC SUM".
Para ambas as modalidades a Spazio Spadoni prevê a cobertura dos custos
de participação em Assis nos dias 22, 23 e 24 de Setembro de 2022.

         Dos benefícios para as propostas selecionadas:

PARA QUALQUER INFORMAÇÃO:  francescoeconomy@spaziospadoni.org

         Do processo seletivo

As propostas serão avaliadas por um comitê técnico-científico composto pela
coordenação da EoF e pelo pessoal da Spazio Spadoni.
Além das exigências acima, a motivação pessoal intrínseca ligada aos temas e
princípios da EoF, bem como a vontade de fazer uma mudança tangível no
contexto local com compromisso e responsabilidade também serão avaliadas.

         Do Prazo

O prazo para inscrição é até 31 de março de 2022.

         Da documentação

Para a inscrição é solicitado o preenchimento do formulário para ambas as
modalidades (dados, motivação, CV especificando possível carteira de motorista
e posse de automóvel, situação atual de emprego...) e participar do evento em
Assis nos dias 22, 23 e 24 de setembro de 2022. 

Para o desenvolvimento da sua startup e do seu networking, além do que foi
previamente mencionado, solicitamos um plano de negócios específico.

Solicitamos duas cartas de recomendação para fins de avaliação.

- Trabalhar em uma forte relação com uma experiência específica como
a do projeto HIC SUM e motivado a colaborar com os atores do próprio
projeto;
 - Desenvolver o acompanhamento por um período entre 3 meses e 5
anos (a fim de considerar e garantir a possível continuidade a
médio/longo prazo dos projetos iniciados em conjunto);
- Viajar dentro de seu próprio território nacional se for útil e estratégico
para o desenvolvimento da Empresa Social colocada no projeto HIC SUM;
- Colaborar com as congregações religiosas.

Jovens de até 35 anos;
Jovens que vivem (ou provenham e estejam dispostos a eventualmente voltar)
nos seguintes países: Brasil, Burkina Faso, Burundi, Costa do Marfim, Filipinas,
Gana, Índia, Quênia, Malawi, Mali, México, Nigéria, Peru, República Democrática
do Congo, Ruanda Síria, Tanzânia, Togo, Uganda, Zâmbia, ou outros países a
serem avaliados;
Jovens dispostos a:

2. Para acompanhamento em um processo existente e/ou criação de uma
empresa social, estamos à procura de:

Data de publicação: 3 de março de 2022
IMPORTANTE: para quaisquer actualizações, consultar sempre a página: 
https://francescoeconomy.org/hic-sum-grants-and-startup-funds/

PREENCHER O FORMULÁRIO
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