OBJECTIVO DAS DOAÇÕES PARA MINISTÉRIOS COM JOVENS
As oportunidades de financiamento que oferecemos para ministérios com jovens são para abordagens criativas
e inovadoras para os ministérios para, com e pelos jovens. O objectivo destas doações é financiar ministérios
criativos, dinâmicos com jovens.
As possibilidades para o crescimento futuro dos nossos ministérios para, com, e pelos jovens são infinitas. Mas a
hora é agora para todas as igrejas, campus ministeriais, comunidade, conferência anual, e indivíduos a se verem
como parceiros neste ministério. A única maneira de realizar essa tarefa é de a Igreja, em todas as frentes, unir-se
por detrás dessa missão e compartilhar com os jovens em todos os lugares a Boa Nova do amor incondicional de
Deus em Cristo.
Os fundos disponíveis através das doações para os jovens são projectados para permitir, ministérios criativos de
transformação da vida com jovens para segurar e começar a espalhar o fogo e paixão por este ministério em toda a
denominação. Projectos financiados irão abordar as causas dos problemas críticos relacionados com os jovens no
seu contexto local, tendo em vista como o seu trabalho pode ter um grande impacto sobre as prioridades da Igreja
Metodista Unida num contexto mais amplo.

CANDIDATOS ELEGÍVEIS
Os candidatos elegíveis são igrejas Metodista Unida locais nos Estados Unidos e Conferências Centrais, incluindo
paróquias cooperativas e ministérios compartilhados ecumênicas; Conferências Anuais e Distritos, nos Estados
Unidos e Conferências Centrais; e outras entidades da Igreja Metodista Unida, tais como campus ministeriais,
agências servidoras de jovens, e assim por diante. Os candidatos elegíveis vão também preencher os seguintes
critérios.
• O projecto ou programa deve ser dirigido na concepção e implementado por jovens (idades 12-30 ) dentro e
fora da igreja.
• O projecto deve ter um forte fundamento bíblico/teológico.
• O projecto/programa deve reflectir a diversidade de diferenças raciais, de gênero e de classe, tanto na sua
liderança bem como no seu impacto desejado no seio da Igreja e da comunidade.

ALCANCE DAS DOAÇÕES DO DÓLAR
O alcance das doações do dólar é de até US $15,000. Os recursos podem ser utilizados para, mas não estão
limitados a, despesas de programa, investimentos, e assim por diante . Não mais do que 25% do valor total da
doação será alocado para as despesas administrativas, incluindo os salários, garantindo pelo menos 75% para as
despesas do programa. Os projectos financiados por um ano, devem se recandidatar para o financiamento contínuo
no ano seguinte a tempo de cumprir o prazo de inscrição anual.

PROCESSO DE CANDIDATURA
As candidaturas devem ser entregues até 01 de Junho. Os candidatos irão apresentar a sua candidatura aos
Ministérios dos Jovens (YPM ) da Ministérios de Discipulado. Os MJ irão convocar um Comitê de Revisão de
Projectos, composto por jovens, adultos jovens, e trabalhadores adultos com jovens do conselho de administração
dos Ministários dos Jovens, representantes das juntas gerais e agências, e funcionários, para analisar e discutir
as candidaturas que satisfaçam todos os critérios. A junta completa da divisão vai votar uma lista de projectos
recomendados com a aprovação final proveniente da comissão executiva da Ministérios de Discipulado. As
notificações serão enviadas no Outono com o financiamento a iniciar em Janeiro. Os projectos seleccionados para
receber financiamentos irão:
• Ser notificados ate 1 Novembro
• Ser obrigados a devolver um Acordo de Boa Fé bem como informação financeira ate 01 de Janeiro
• Receber fundos por meio de um cheque em Janeiro e Julho
• Ser obrigados a apresentar dois relatórios de progresso e finanças: um para receber o segundo pagamento e o
outro um ano depois do financiamento.
A distribuição do último pagamento pode ser alterada se o projecto mostrar uma necessidade identificada. O não
cumprimento dos requisitos ira levar a rescisão do financiamento ou impedir financiamentos futuros.

