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Micro financiamento de projetos ao redor
do mundo
EDITAL

Cursos gratuitos de tecnologia e
empreendedorismo para mulheres CURSOS

Estão abertas as inscrições para o micro financiamento de
projeto promovido pela The Awesome Foundation, que
tem como objetivo apoiar iniciativas de destaque em
diversas áreas de atuação.

O Instituto CCR, do Grupo CCR, que atua nos segmentos de
concessão de rodovias, mobilidade urbana, aeroportos e
serviços, está com inscrições abertas para formações virtuais
de empreendedorismo e tecnologia voltadas para o público
feminino. Mulheres acima de 18 anos de todo o Brasil podem
se inscrever até o dia 21 de março para o curso de
Empreendedorismo e até 31 do mesmo mês para a formação
em tecnologia. Ao todo estão sendo disponibilizadas 700
vagas.

Mensalmente, a Fundação seleciona projetos e os auxilia
com o repasse de mil dólares.
Qualquer pessoa ou instituição no mundo é elegível para
receber o aporte, basta inscrever seu projeto no site oficial
do projeto. Não há um prazo estabelecido para a
submissão, que pode ser feita de forma contínua durante
todo o ano. Inscrições contínuas!
Para maiores informações: ACESSE AQUI.

Chamada Tecnologia de Impacto

Inscrições até 21 de março.

EDITAL

Estão abertas as inscrições do processo seletivo para a
chamada Tecnologia de Impacto, um projeto da Woko Tech
que visa implementar soluções de tecnologia para
organizações sem fins lucrativos e negócios sociais que
estejam enfrentando dificuldades com a Covid-19.
As organizações selecionadas serão beneficiadas com
projetos focados no acesso, adoção e avanço da tecnologia
como ferramenta de transformação social.
Serão selecionadas três organizações no processo seletivo
e cada uma será beneficiada com a implementação
customizada 100% gratuita de um projeto de adoção e
avanço do uso da tecnologia na organização.
Cada organização beneficiada poderá implementar um dos
seguintes projetos:
 implementação de sistema de gestão de doação e
doadores;
 implementação de sistema de monitoramento de
sistema de impacto;
 constituição ou melhoria de website institucional.
Inscrições até 31 de março.
Para realizar a inscrição, CLIQUE AQUI.

Ao final dos módulos será oferecida uma premiação financeira
de R$ 1.000 para os 12 negócios mais bem estruturados,
sendo três por turma, além de mentorias com colaboradores
do Grupo CCR e especialistas do mercado.

Para participar, CLIQUE AQUI.

Prêmio Global para o
Empoderamento das Mulheres

PRÊMIO

Estão abertas as inscrições do Prêmio Global da Princesa
Sabeeka Bint Ibrahim Al Khalifa para o Empoderamento das
Mulheres (Princess Sabeeka Bint Ibrahim Al Khalifa Global
Award for Women's Empowerment), organizado pelo
Conselho Supremo para as Mulheres do Reino do Bahrein em
parceria com a ONU Mulheres. A iniciativa visa destacar a
contribuição de iniciativas mundiais para alcançar a igualdade
de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas.
Poderão se inscrever defensores(as) individuais do
empoderamento das mulheres, inciativas da sociedade civil,
do setor público e entidades do setor privado de todo o
mundo com atuações alinhadas ao tema da chamada.
Serão concedidos quatro prêmios de 100 mil dólares, sendo
um para cada categoria de participação: campeãs individuais
de empoderamento feminino, sociedade civil, setor público e
setor privado.
Inscrições até 31 de março.
Mais informações: CLIQUE AQUI.
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