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Edital Revista TODOS Drogasil 2022

EDITAL

O Edital Revista TODOS Drogasil 2022 é uma iniciativa
conjunta da RD - RaiaDrogasil S. A. - e da Editora MOL,
parceiras na realização da REVISTA TODOS – publicação
bimestral, produzida pela MOL e comercializada pela rede de
farmácias Drogasil, que gera doações para OSCs –
organizações da sociedade civil - da área de saúde e bemestar. Os recursos direcionados ao edital representam 50%
das doações que serão geradas pela TODOS nos próximos
três anos.
O objetivo é beneficiar 10 organizações com cerca de R$ 3,7
milhões (total) no período de três anos.
Inscrições até 15 de junho - ACESSE AQUI

Edital de Projetos e Parcerias – Novo Nordisk
2022
EDITAL
Estão abertas as inscrições para o Edital de Projetos e
Parcerias – Novo Nordisk 2022, realizado pela Novo Nordisk.
A iniciativa tem como objetivo selecionar projetos que se
dediquem a saúde pública e qualidade de vida para serem
apoiados e/ou patrocinados durante o segundo semestre de
2022.
Poderão enviar suas propostas/projetos as associações de
pacientes e/ou organizações sociais sem fins lucrativos
legalmente constituídas.
Cada organização poderá enviar até 3 propostas/projetos
relacionados a patologias e/ou causas em que atuam,
considerando as áreas terapêuticas, os temas de interesse e
os eixos a seguir:
– Áreas terapêuticas e temas de interesse:
· Alzheimer;
· Diabetes;
· Distúrbios do crescimento;
· Doenças cardiovasculares;
· Hemofilia;
· Obesidade;
· Nash;
· Políticas públicas e advocacy em saúde.
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CESE lança Edital de apoio a Projetos: Juventudes
e Direitos Digitais
EDITAL
A CESE convida organizações, grupos, coletivos e movimentos
populares do segmento da juventude para enviar projetos com
foco nos direitos digitais.
A CESE definiu estimular iniciativas de organizações e grupos
populares protagonizados pela juventude e que tenham
relação com os direitos digitais, uma vez que a exclusão digital
contribui para ampliar vulnerabilidades, promoção de fake
news, ataques e ameaças virtuais, riscos e violações dos
direitos dessa população e das comunidades onde esse
segmento está inserido.
As organizações interessadas devem encaminhar as
propostas até o dia 17 de junho de 2022 exclusivamente para
o e-mail editais@cese.org.br.
O apoio financeiro será em duas categorias: até 20 mil e até
15 mil.
Os projetos deverão ser executados no ano de 2022 e com
duração máxima de até 03 (três) meses.
O resultado final da seleção será divulgado no dia 22 de julho
de 2022.
Inscrições até 17 de junho - ACESSE AQUI

11º Edital de Seleção Pública de
Projetos

EDITAL

O Fundo Positivo está com inscrições abertas para a 11ª
Edição do Edital de Seleção Pública de Projetos.
O objetivo do Edital é apoiar projetos, especialmente
direcionados para as populações em contexto de extrema
pobreza, que visem o fortalecimento de ações de
enfrentamento às ISTs/HIV/AIDS e com temas correlatos:
saúde sexual e reprodutiva, apoio psicossocial, imunização e
inclusão social, especialmente direcionados para as
populações em contexto de extrema pobreza.

Serão aceitos projetos com valor total de até R$ 150 mil.

As iniciativas devem atuar em bases comunitárias com as
populações-chave e prioritárias em contexto de
vulnerabilidade socioeconômica, epidemiológica e vivendo
com HIV/AIDS, a saber: população LGBTQIA+, jovens,
mulheres, população em situação de rua, migrantes e
imigrantes, profissionais do sexo, população negra, idosos e
povos de comunidades tradicionais.

Inscrições até 17 de junho - ACESSE AQUI

Inscrições até 20 de junho - ACESSE AQUI
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