A. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

1. Nome da organização: nome da organização de acordo com os registros legais.
2. Identificação do responsável pela organização: Indique o nome, e-mail e números de
telefone da pessoa responsável pela organização proponente do projeto.
2.1. Nome:
2.2. E-mail:
2.3. Telefone:

3. Resumo do projeto
Com limite de 1000 palavras, faça uma descrição breve:
Contexto global, nacional e local do projeto.
• Identifique os problemas que dão origem à intervenção e as ações que sua organização
planeja tomar para diminuir ou erradicar estes problemas.
• Descreva de modo claro como as ações propostas se enquadram nas linhas estratégicas
estabelecidas pela chamada.
• A(s) população(ões) sobre a(s) qual(is) a intervenção está focalizada.

4. Título do projeto: forneça o nome do projeto. Você também deve incluir seu escopo
geográfico de impacto e as populações que você estará apoiando.
5. Valor solicitado: indique o custo total do projeto em dólares americanos e, se diferente,
indique também o valor que você está solicitando especificamente do UNAIDS.

6. Alianças/ Parceiros
Mencionar os parceiros responsáveis pela implementação das atividades, sejam eles autoridades locais,
outras ONGs, agências da ONU, agências de cooperação, comunidades organizadas ou outros atores.
7. Populações a serem alcançadas
Assinale as caixas para a(s) populações a serem alcançadas pelo projeto e descrever, em não mais de
500 palavras, como sua situação será impactada pela intervenção proposta.
1. Pessoas vivendo com HIV em geral:
2. Populações-chave, afetadas ou vulneráveis ao HIV:
o

Gays e outros homens que fazem sexo com homens:
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o

Trabalhadoras (es) sexuais

o

Pessoas trans e travestis:

o

Usuários de drogas:

o

Pessoas privadas de liberdade:

3. Mulheres, crianças, adolescentes e jovens que vivem com ou são afetados pelo HIV:
4. Populações indígenas e afrodescendentes:
5. Pessoas em deslocamento (migrantes, refugiados ou requerentes de asilo) que vivem com ou são
vulneráveis ao HIV:
7.1. Descrição do impacto da intervenção sobre estas populações: descrever em não mais de 500
palavras como sua situação será impactada pela intervenção proposta.
8. Escopo Geográfico: Especificar o escopo geográfico que as atividades propostas pelo projeto terão,
indicando país, município ou departamento e localidade, se este atingir esse nível.
9. Linha estratégica, objetivos, resultados esperados e atividade:
• Identificar como as ações propostas se enquadram nas linhas estratégicas estabelecidas para
a chamada.
• Descreva o(s) objetivo(s) que você está buscando com a implementação deste projeto ou de
suas atividades.
Objetivo 1:
Resultado 1.1

Atividades

Resultado 1.2

Atividades

Objetivo 2:
Resultado 2.1

Atividades
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EXEMPLO:

Título do Projeto: Promover medidas de prevenção da COVID-19, como o uso de máscaras e
distanciamento social, entre migrantes e refugiados vivendo com HIV em Cali, Colômbia.
Objetivo 1: Promover mudanças de comportamento para manter o distanciamento físico e apoiar as
interações sociais nas comunidades de migrantes e refugiados, especialmente para aqueles que vivem
com HIV e suas famílias e redes em Cali, Colômbia.
Resultado 1.1
Atividades
Cinco (5) vídeos sobre 1. Redação de roteiros para os vídeos.
comportamentos
2. Imagem, música e edição de voz dos vídeos.
esperados para manter o 3. Aprovação do conteúdo dos vídeos.
distanciamento físico e
4. Reedição.
apoiar as interações sociais
nas
comunidades
de 5. Distribuição e disseminação comunitária através de redes sociais e
WhatsApp.
migrantes e refugiados
foram desenvolvidos para
divulgação através do
WhatsApp.

10. Cronograma de atividades
RESULADOS

ATIVIDADES

SEMANAS
1 2 3 4 5 6

11. Orçamento do Projeto
RESULTADOS

ATIVIDADES

MONTANTE EM
USD
$
$
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12. Anexos
•

Registro Legal da Organização:

•

Extrato de conta bancária e/ou outros documentos que comprovem a conta em nome da
organização solicitante:

•

Vendor

•

Outros (opcional) - favor listar abaixo quaisquer anexos que você gostaria de incluir para
complementar a proposta:
o …
o …
o …

Outros documentos poderão ser solicitados para as organizações selecionadas neste edital.
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