Associação Internacional de Capoeira Os Bambas do Sol Nascente de Salvador
Plano de Captação de Recursos 2022
1. A missão da organização:
Promover a inclusão social de crianças e adolescentes por meio de ações socioeducativas.

2. Os objetivos estratégicos da organização:
A Associação Internacional de Capoeira Os Bambas do Sol Nascente de Salvador, é uma instituição sem fins lucrativos, fundada
em 23 de janeiro de 2003, com sede administrativa própria, situada na Avenida São Roque nº 88, bairro do Uruguai, Salvador –
Bahia, nossa instituição promove atividades socioculturais, incentivando à prática de esportes e o desenvolvimento cultural.
Oferecemos gratuitamente aulas de capoeira, percussão e informática para comunidade do Uruguai e adjacências.

3. Os objetivos e metas da captação de recursos:
Contratação de oficineiros, aquisição uniformes, materiais para treinamentos, materiais da percussão, nossa meta é atender
crianças e adolescentes de 07 à 17 anos em situação de vulnerabilidade social oriundas de famílias de baixa renda e ociosas
melhorando a qualidade de vida e a autoestima através de nossos Projetos promovendo a cultura, cidadania e esporte como forma
de lazer e também como espaço educativo e de formação de valores como respeito ao próximo e a valorização da cultura afro
brasileira.

4. Identificação e mapeamento das fontes de recursos e das estratégias utilizadas para alcançar cada uma:
Nossas fontes são editais publicados em sites como: Prosas, ABCR, Secretaria de Cultura da Bahia, Fundação Gregório de
Mattos, entre outros que acompanhamos.

5. Plano de ação e detalhamento do orçamento para as atividades de captação de recursos:
Nossa instituição se planeja acompanhando editais periodicamente que são lançados durante todo ano e com base nas atividades
propostas conseguimos junto a SUDESB, recurso na ordem de R$: 25.000,00 para o ano de 2022, onde executaremos as atividades
de formação para capoeiristas que lecionam aulas.
.
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FONTE

PRAZO

Patrocínio

2021/2022

ESTRATÉGIA
Edital de apoio a capoeira

AÇÕES

RESPONSÁVEL

META

Aprovação.

SUDESB

25.000,00

