
Como propor um projeto próprio como projeto da semana do 
movimento Earth Prayers (rezas da terra) 

Guia para organizações / iniciativas / projetos / famílias / pessoas que 
desejam ser apoiadas economicamente. 

Estamos sempre abertos para conhecer iniciativas valiosas que contribuem para um 
mundo

um pouco mais digno e justo. Podemos apoiar essas iniciativas através de um ato vivido de
solidariedade, que é a nossa proposta no Earth Prayers. Estamos contentes de receber a sua

candidatura! O envio das informações e o cumprimento deste procedimento tem por 
objetivo manter a transparência com todos os membros que apoiam esta iniciativa, bem como 

atuar
de maneira justa e equilibrada com todos os candidatos na escolha do projeto da semana.
A associação Sementes de Solidariedade (Samen der Solidaritaet) se reserva o direito de 

decidir quais são os projetos mais aptos para serem apoiados. 
 
contactar através de:  

Critérios em relação ao conteúdo: 

* projetos que se enquadrem em um dos sete termos que sustentam a plataforma Earth 
Prayers; 

* projetos que precisem de apoio financeiro para cumprir suas metas e continuarem a ser
desenvolvidos; 

* disposição para trabalhar com transparência e estar em contato com a associação Samen 
der Solidaritaet (Sementes de Solidariedade), documentando os avanços e descrevendo o 
emprego do apoio recebido; 

* ao solicitar o apoio do Earth Prayers, você deve concordar que dados, nomes, vídeos e 
fotos enviados ao Earth Prayers poderão ser usados e difundidos através do boletim 
informativo, das redes sociais, da página web e do relatório anual. 

Critérios formales: 

* Chamada (Zoom, Skype…) para se conhecer e para compartilhar motivações, metas e visões 
* Candidatura escrita e cópia do passaporte (ou uma cópia do RG) de duas pessoas 
vinculadas ao projeto. Em caso de inscrição de projeto de uma associação, é necessário 
também o envio de documentação que comprove sua existência legal;
* Declaração assinada por duas pessoas da organização atestando o recebimento do 
dinheiro, com especificação da quantia, por meio da iniciativa Earth Prayers (veja o 
modelo).
* Fotos e vídeos, um informe e uma carta descrevendo a forma de utilização
do dinheiro recebido. Fotos, vídeos e um informe uma carta sobre como
foi que se usou o dinheiro recebido. 

Muito obrigado por entrar em contato com esta iniciativa que quer
fomentar as conexões entre povos e o dar e receber natural! 

Um grande abraço da equipe Earth Prayers e da associação Sementes de Solidariedade! 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Para: Verein Damen der Solidaritaet (Associação Sementes da Solidariedade)
Rossmanngasse 40, 8010 Graz, Austria, Europa
earth.prayers.info@gmail.com

 
Nome: (duas pessoas/princípio de quatro olhos)

Nome da organização ou fundação que está solicitando o apoio (quando tratado de uma 
fundação):

Solicitamos apoio para o seguinte: (Por favor colocar primeiro o objetivo de maior 
prioridade e o valor necessário para atingi-lo e, colocar depois, os outros objetivos):

Também incluímos a cópia do passaporte ou a carteira de identidade das duas pessoas que 
estão assinando este documento.  

Estamos de acordo que o Movimento Earth Prayers e a Associação Sementes da 
Solidariedade usem nossos dados, fotos, vídeos enviados para publica-los em suas redes 
sociais, página web, reporte anual, calendário e newsletter.
(Caso seja uma associação ou fundação, também enviamos uma cópia do documento que 
comprove a existência da fundação.)
 

Estamos dispostos a colaborar com toda transparência possível com a Associação Sementes 
da Solidariedade, que está à frente do Movimento Earth Prayers. Por isso, nos 

comprometemos a documentar muito claro, o uso dos fundos que vamos receber. (Através 
de recibos, quando possível, e uma lista de gastos. Através de fotos e vídeos)

 
Assinaturas:

 
Data: Lugar:
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Confirmação de recebimento do apoio financeiro da associação
Samen der Solidaritaet (Sementes da Solidariedade), através do  

movimento Earth Prayers ( rezas da terra):  

 

Para: Verein Samen der Solidaritaet 
Rossmanngasse 40, 8010 Graz, Austria, Europe
earth.prayers.info@gmail.com  

Nome: (duas pessoas)(princípio de quatro olhos) 
 

Nome la organizacão / associação que recebeu o apoio
(Em caso de inscrição de projeto de uma associação, é necessário também o 
envio de documentação que comprove sua existência legal): 
 
 

Quantía  e moeda recebida: 
 

Quando e como recebemos o dinheiro: (paypal, bank account, western union, cash 
etc.)
Como usamos este apoio: (quando possível incluir o recibo) 
 
 

Mensagem para os seres humanos que participam no movimento Earth Prayers: 
 

Assinatura de duas pessoas:  

 
Data: Local: 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