
CHAMADA ABERTA
APRENDIZAGEM NO PLURAL: JOVENS PROMOVENDO A LIBERDADE DE RELIGIÃO, CRENÇA E

CONSCIÊNCIA

O que é Acredite no Plural?

Acredite no Plural é um projeto com o qual procuramos fortalecer o trabalho da sociedade civil na
promoção e defesa da liberdade de religião, crença e consciência na região.

Este projeto nasceu do trabalho conjunto que iniciamos há mais de quatro anos entre a Rede
Latino-Americana e Caribenha para a Democracia (Redlad) e Otros Cruces, para ampliar a visão do
papel das religiões no espaço público e seus vínculos com a sociedade civil em estruturas como a
Organização dos Estados Americanos (OEA) e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos
(CIDH), tendo sempre como premissa o estado laico e os direitos humanos.

No âmbito do Acredite no Plural, oferecemos um programa intitulado "Aprender no Plural" destinado
aos jovens. A experiência nos mostrou a importância de incluir as experiências dos jovens. Por esta
razão, gostaríamos de convidá-los a fazer parte desta jornada e aprender no plural sobre liderança e
trabalho na promoção dos direitos.

Saiba mais sobre Aprender no Plural:

Com este programa, nossa intenção é fornecer apoio técnico e financeiro aos projetos de grupos de
jovens de seis países da América Latina e do Caribe, cujas ações e interesses visam promover a
liberdade de religião, crença e consciência (LRCC) em seus países e no continente. Neste espaço,
vamos construir conhecimento e compartilhar experiências através de treinamentos que responderão
diretamente às suas necessidades.

Se você é do Haiti, México, Nicarágua, Venezuela, Brasil e Chile, esta é sua chance de fortalecer seu
impacto e colocar suas ideias em ação!

Em Aprender no plural, grupos de 2 a 4 jovens1 receberão treinamento, aconselhamento e finalmente
competirão por fundos para implementar pequenas propostas de ação que os ajudarão a fortalecer
seu papel ativista, assim como avançar na promoção e defesa da liberdade de religião, crença e
consciência no continente.

Iniciaremos esta jornada com uma série de sessões de treinamento que serão obrigatórias para todos
os grupos que mais tarde desejarem ter acesso a fundos e conselhos para a implementação de
projetos. Estes grupos devem ter um projeto ou uma ideia de projeto que promova a liberdade de
religião, crença e consciência no Haiti, México, Chile, Brasil, Nicarágua ou Venezuela.

Após este treinamento, faremos uma seleção de cerca de 25 propostas que apoiaremos durante 8
meses, com as quais desenvolveremos um programa específico de capacitação, e destinaremos

1 Representantes de organizações, movimentos e diferentes comunidades.



recursos financeiros, bem como assessoria para a implementação dos próprios projetos.

Durante a primeira etapa do programa, queremos atender às necessidades do seu grupo com o
Aprender no Plural. Por esta razão, gostaríamos que você nos ajudasse a identificar quando
considerar que as capacidades de seu grupo e as ideias de projetos poderiam ser reforçadas.

Nos últimos meses, temos conversado com

jovens da região com diferentes

espiritualidades e crenças sobre questões que

eles acreditam que os ajudariam a ter uma

compreensão e impacto mais eficazes na defesa

de direitos, inclusive em relação ao LRCC (ver a

imagem à direita). Isso nos incentivou a

construir os três eixos temáticos iniciais sobre

os quais trabalharemos nos treinamentos.

Com a sua ajuda e a do seu grupo, poderemos construir um programa de formação o mais próximo
possível da realidade dos diferentes grupos de jovens da América Latina!

Estou interessado ! O que devo fazer

para participar?

As condições básicas para se

inscrever nesta chamada são as

seguintes:



As iniciativas devem se concentrar em um tema específico?
Não, será um espaço aberto onde você poderá participar com propostas sobre temas como direitos
humanos, juventude, LGBTIQ +, mulheres, mudanças climáticas e meio ambiente, espaço cívico, entre
outros. Você e seu grupo são livres para conectar diferentes eixos temáticos, desde que tenham como
base a promoção da liberdade de religião, crença e consciência, considerando também a
possibilidade de envolver diferentes espiritualidades e modos de pensar.

O que mais eu preciso saber?

Se o seu grupo atender aos critérios

iniciais, você poderá competir por um pool

de recursos (aproximadamente 2.500

dólares americanos por grupo) para seus

projetos e participar de treinamentos

gerais. Ao final do processo,

selecionaremos alguns grupos para os

quais serão alocados recursos, além de

treinamento personalizado para aprimorar

e fortalecer suas ideias de projetos2.

Aprender no plural irá acompanhá-lo e

guiá-lo ao longo do processo

Cumprimos todas as condições, e agora?
Queremos saber mais sobre as propostas do seu grupo. Você deve, portanto, adaptar sua ideia de
projeto ou sua iniciativa neste formulário. Em seguida, você deve anexar o formulário a este
formulário de inscrição, o que nos permitirá conhecer melhor o seu grupo e aqueles que estarão
participando do processo de treinamento e mentoria.

As ideias precisam estar prontas para serem implementadas?

Os treinamentos são uma oportunidade para refinar e fortalecer os detalhes das propostas. Portanto,
ideias e iniciativas não precisam estar totalmente prontas. Queremos que você, com o seu grupo, seja
capaz de pensar sobre certas ações que você considera necessárias para implementar, bem como os
principais objectivos, um cronograma e um orçamento estimado. Se o seu grupo tem uma iniciativa
mais abrangente e avançada, você também pode compartilhá-la.

Qualquer iniciativa é bem-vinda, em qualquer fase, desde que corresponda ao formato que
solicitamos.

2 A participação constante e qualificada será levada em consideração tanto nos cenários de treinamento quanto nos
diálogos virtuais.

https://docs.google.com/document/d/1bRfs2E3IQ4u3z6z4qvcSTko_PWrRcj9niJt6vcisInM/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRCYoXCSGsxOFchk2Grvhv6kCwzotIF2UbLlvJqj1-A5Uf9A/viewform


Qual é o prazo de inscrição?

Aceitaremos inscrições por meio do formulário de inscrição até o dia 20 setembro de 2021.

Ver abaixo o cronograma da chamada de propostas:

Vamos seguir as etapas:

Se você e seu grupo tiverem dúvidas ou perguntas sobre o processo, podem entrar

em contato conosco pelo e-mail: creerenplural@redlad.org

Estamos esperando por você !


