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VIVA Girls

EDITAL

A edição 2020 do Prêmio Empreenda Saúde, a sexta realizada, e uma iniciativa da Fundação everis, está com
inscrições abertas. O objetivo dessa oportunidade é incentivar o empreendedorismo e a inovação, desenvolver
talentos e reconhecer negócios com grande potencial na área da saúde, o apoio será de até 50 mil reais.
Inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de setembro, online. Todas as informações estão disponíveis
acessando AQUI.

Fundo Global de Resiliência para
Meninas e Mulheres Jovens

EDITAL

Foi lançado o Fundo Global de Resiliência para
Meninas e Mulheres Jovens, para apoiar grupos
ativistas neste momento crítico! O fundo apoiará
ativistas – incluindo jovens trans, agênero e
intersexuais – com doações de resposta rápida
flexíveis de até US $ 5.000.

Matchfunding Enfrente o Corona

EDITAL

O Fundo priorizará inscrições de meninas e
mulheres jovens com deficiência, meninas e
mulheres jovens de cor, jovens LGBTQIA2S,
meninas e jovens afro-descendentes, indígenas e
imigrantes e mulheres jovens, bem como aqueles
que vivem em áreas urbanas de favelas, áreas
rurais, campos de refugiados , territórios ocupados
e em ambientes afetados por conflitos. Grupos
registrados, não registrados e coletivos informais,
com orçamentos anuais abaixo de US$ 50.000 são
elegíveis para participar da chamada. Os grupos
devem ser liderados por meninas e/ou mulheres
jovens com menos de 35 anos para poderem se
inscrever.

Data limite: Contínuo
A Fundação Tide Setubal, em parceria com a
Benfeitoria, abre inscrições para o Matchfunding
Enfrente o Corona, plataforma de financiamento de
iniciativas de enfrentamento dos efeitos do
Coronavírus nas periferias brasileiras.
Cada iniciativa escolhida receberá até R$ 30.000,00
(trinta mil reais). Podem participar coletivos, pessoas
físicas, pessoas jurídicas de direito privado (com ou
sem fins lucrativos) que tenham sido idealizadas
e/ou sejam lideradas por pessoas que tenham
nascido e/ou vivido em periferias urbanas brasileiras
e/ou em outras áreas urbanas em contexto
periférico. As áreas temáticas para as iniciativas se
inscreverem são: Campanhas de conscientização
sobre coronavírus; Cuidados com a saúde física e
emocional; Distribuição de donativos e recursos;
Sustentabilidade de micro e pequenos
empreendimentos.
Os interessados devem enviar suas propostas pelo
site.

Outras informações: AQUI.

Outras informações: AQUI
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Instituto Evoé

OPORTUNIDADE

O projeto, à princípio, aconteceria com aulas
presenciais, porém, devido a todo o cenário de
pandemia migramos o objetivo para o formato
online. Dessa forma iremos oferecer aos espaços
parceiros a oportunidade de receber 4 vídeo-aulas de
20m a serem enviadas para as crianças e
adolescentes e acolhidos. As aulas ensinarão os
jovens/crianças a confeccionar um objeto artístico,
unindo também música e contação de histórias. Os
beneficiados devem nos enviar um vídeo de
apresentação do seu objeto artístico para, ao final do
processo, realizarmos um grande Mostra.
O projeto está direcionada a crianças e jovens de 6 a
16 anos, sendo roteiro e material de aula dividido em
dois grupos: 6 a 10 e 11 a 16 anos. E enviaremos
para os espaços os materiais para confecção.
A princípio entregaremos as aulas + o material em
Agosto (data ainda a decidir). O prazo para a
confecção dos objetos também está a ser definido,
espero fechar esses pontos até a semana que vem
para passar a vocês o projeto de forma ainda mais
detalhado.
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Prêmio vai reconhecer 30 iniciativas de
impacto social em resposta à Covid-19

MAIO 2017
Agosto
2020

EDITAL

A Folha e a Fundação Schwab
(https://www.schwabfound.org/) lançaram, no dia 3 de
agosto, o prêmio Empreendedor Social do Ano em
Resposta à Covid-19 para reconhecer lideranças de
destaque no enfrentamento à pandemia no Brasil. A
edição especial do principal concurso de
empreendedorismo social da América Latina recebe
inscrições até 15 de setembro em três categorias:
Ajuda Humanitária, Mitigação dos Impactos e Legado
Pós-Pandemia. O regulamento do concurso pode ser
encontrado no site:
(https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/20
20/08/regulamento-do-premio-empreendedor-socialdoano-emresposta-a-covid-19.shtml).
Clique AQUI para fazer a inscrição!

Interessados enviar e-mail para Thay Blois:

producao@institutoevoe.com.br
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