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A Rede Gerando Falcões é uma organização
social, que atua dentro da estratégia de rede,
em periferias e favelas. Seus projetos são
focados em esporte e cultura para crianças e
adolescentes e qualificação profissional para
jovens e adultos, sendo um motor de geração
de renda para famílias.
A Rede Gerando Falcões, dentro de sua
proposta, oferece a capacitação em Gestão,
Metodologia e aporte de Recurso Financeiro
para auxílio no desenvolvimento do projeto
social já existente em comunidades carentes.
As inscrições deverão ser realizadas até o dia
26 de fevereiro de 2020 para projetos sociais
nas áreas de Educação, Cultura, Esporte e
Desenvolvimento Socioeconômico.

O Edital CUIDAR+ é uma iniciativa conjunta da
RD (RaiaDrogasil S. A.) e da Editora MOL,
parceiras na realização da REVISTA SORRIA –
publicação bimestral, produzida pela MOL e
comercializada pela rede de farmácias Drogasil,
que gera doações para ONGs da área de saúde.
Os recursos direcionados ao edital representam
50% das doações que serão geradas pela Sorria
nos próximos três anos.
ONGs que ofereçam serviços de saúde de forma
gratuita a populações em situação de
vulnerabilidade social, em qualquer parte do
Brasil. A intenção é apoiar estruturalmente as
organizações, a fim de ampliar o número de
cidadãos atendidos e/ou a qualidade dos
serviços prestados.

Outras informações: AQUI
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VIVA Girls

EDITAL

A iniciativa VIVA Girls, liderada pela
organização
norte-americana
de
nome
MADRE, está recebendo propostas de
organizações que tenham iniciativas lideradas
por meninas, ou que as tenham como
beneficiárias.O financiamento pode varia de
100 dólares a 20 mil dólares, ou cerca de 410
reais a 82 mil reais.

Fundação Salvador Arena

EDITAL

A Fundação Salvador Arena (FSA) deu início ao
processo seletivo 2020 para o Programa de
Formação e Consultoria Monitorada em Gestão
Profissional para o Terceiro Setor.
Associações e Fundações sem fins lucrativos de
interesse social de todo o Brasil poderão
concorrer às vagas gratuitas.

De forma geral, e conforme verificado no site
da organização, a Viva Girls apoiará projetos e
grupos de base comunitária, e tenham um
orçamento anual de no máximo 400 mil reais
por ano. O foco geral da iniciativa proposta
deve abordar a construção da paz justa,
avançar a justiça climática e acabar com a
violência baseada em gênero.

O curso é na modalidade EaD (Ensino a
Distância) com: 12 aulas virtuais, 04 aulas
presenciais, 04 webinars, 02 consultorias por
vídeo conferência, trabalho de conclusão e
prêmio em dinheiro para os 03 melhores
trabalhos.
A FSA reembolsará parte das despesas com
transporte e hospedagem as para OSCs com
sede mais distantes do ABC Paulista.
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A organização britânica ELRHA lançou o edital
Jornada para a Escala, que apoiará
organizações
que
tenham
iniciativas
humanitárias inovadoras e queiram levá-las a
ganhar escala.
Nesse edital, não há um recorte temático
específico. A preocupação é a inovação
humanitária em qualquer área, e que pode
envolver diretamente dando poder ou apoiando
pessoas afetadas por crises, ou desenvolvendo
serviços para atores humanitários.
O prazo para envio de candidaturas é dia 14 de
fevereiro, à meia-noite, no fuso horário britânico
(GMT). Por isso, recomendamos considerar o
dia 13 de fevereiro. Todos os documentos
devem ser enviados em inglês.

Estão abertas as inscrições para o edital da
organização americana Tinker Foundation, que
disponibiliza recursos para organizações que
atuam para melhorar a vida de pessoas na
América Latina. O apoio varia de 50 mil a 100
mil dólares, ou 205 a 410 mil reais,
aproximadamente.
De acordo com a página da organização, são
três as linhas de financiamento oferecidas:
Governança Democrática, Educação e Gestão
Sustentável de Recursos.
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Fundação Motorola Solutions

EDITAL

A Fundação Motorola Solutions,, está com
edital aberto para apoiar iniciativas em
segurança do público e educação, dentre
outras prioridades. O apoio nesse edital é de
50 mil reais, aproximadamente 220 mil reais.
A Fundação apoia iniciativas nas regiões
metropolitana
das
cidades
onde
a
mantenedora têm escritório. No Brasil, a
corporação mantém sua sede na cidade de
São Paulo.
O prazo para envio da primeira manifestação
de interesse para enviar propostas é o dia 3 de
fevereiro, mas recomendamos fortemente o
envio até o dia 02, em razão do fuso horário.
As propostas devem ser encaminhadas em
inglês.

No processo de financiamento da Tinker
Foundation é necessário enviar uma carta de
interesse até o dia 31 de janeiro (considerar dia
30, em razão do fuso horário), em inglês.

Brazil Foundation

EDITAL

A Brazil Foundation lançou a edição 2020 do seu
tradicional edital anual de apoio a organizações
da sociedade civil. Este ano, o financiamento
será de 50 mil a 100 mil reais, a depender do
tamanho da receita anual da instituição
contemplada.
Neste ano, de acordo com o edital acessado, as
áreas temáticas de financiamento serão
Educação e Cultura; Direitos Humanos e
Participação
Cívica;
Meio
Ambiente;
Desenvolvimento Socioeconômico; e Saúde.
Organizações interessadas devem enviar sua
inscrição online, até o último minuto do dia 16 de
fevereiro (horário de Brasília).
Outras informações: AQUI
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