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Inscrições abertas para a
3ª turma do PRODES

CURSO

Estão abertas as inscrições para o PRODES Programa de Desenvolvimento de Empreendedores
Sociais. É a sua hora de aprimorar os seus
conhecimentos em empreendedorismo social e
potencializar resultados sociais em seu âmbito de
atuação.
Para participar do programa é necessário: que sua
organização faça parte da rede do Instituto da Criança;
ter disponibilidade 1 vez por semana durante 3h, após
as 18h; ter disponibilidade por 12 semanas; ser
engajado e participativo; ter vontade de crescer; ter
acesso à Internet e atualizar seu currículo.
Inscrições até o dia 25 de fevereiro.
Preencha o formulário de inscrição e aguarde contato
para agendamento de entrevista: ACESSE AQUI.

Chamada do Instituto Cooperforte EDITAL
Podem participar do edital organizações da sociedade
civil interessadas em parcerias pelos próximos três anos
com garantia de apoio financeiro a projetos anuais no
período. No momento da inscrição, a organização deverá
apresentar o projeto a ser executado em 2022 e
também os pré-projetos previstos para os anos de 2023
e 2024. Os projetos devem estar alinhados aos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), principalmente
ODS 4 (Educação de Qualidade) e ODS 8 (Trabalho
Decente e Crescimento Econômico). O apoio financeiro
será de até R$ 90 mil por projeto. Mais informações
estão disponíveis no site do Instituto.

Subsídios Internacionais para
Mulheres de Coragem

EDITAL

A AWIU fornece acessórios para grupos de mulheres de
países em desenvolvimento para projetos de curto
prazo. Esses projetos geralmente apoiam o avanço das
mulheres nas áreas de educação de habilidades, saúde,
empreendedorismo e advocacia.
Serão oferecidos mini subsídios de até 5 mil dólares
para pequenos projetos específicos para organizações
sem fins lucrativos em todo o mundo.
Para participar, as submissões de pedidos de subsídios
deverão ser enviadas por meio do formulário online
disponível no site da AWIU até 28 de fevereiro, CLIQUE
AQUI.

Edital Touch Care Foundation

EDITAL

Estão abertas as inscrições do Edital Touch Care Foundation para
seleção e apoio de projetos de organizações sociais que atuem na
promoção da inclusão e do desenvolvimento social de crianças e
adolescentes com deficiência.
Serão selecionados projetos de organizações sem fins lucrativos
que prestam atendimento gratuito de forma continuada para
crianças e adolescentes com deficiência de todo o Brasil.
As organizações candidatas deverão possuir no mínimo 2 anos de
fundação e efetiva atuação na(s) área(s) de intervenção do projeto,
assim como contar com um orçamento anual de até 3 milhões de
reais (tolerância de 10%).
Cada organização poderá participar com apenas uma proposta.
O valor destinado a cada projeto selecionado será de no máximo R$
65 mil.

As inscrições podem ser realizadas até 1º de março.

Os recursos financeiros poderão ser destinados à criação ou
reforma de espaços socioeducativos ou de tratamento em saúde;
aquisição de equipamentos, mobiliário, softwares e materiais.
Uma vez aprovado o projeto e depositado o recurso, o prazo para
execução será de 7 meses.

Para participar, CLIQUE AQUI.

Inscrições até o dia 15 de março. Mais informações: CLIQUE AQUI.
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