Formulário de Inscrição de Propostas para FRIDA- 2015
Bem-vinda

Page description:
Visando simplificar o processo de inscrição, FRIDA aceita propostas online. Recomendamos fortemente que você faça o download e leia o formulário completo
(aqui). Isso ajudará você a preparar respostas completas antes de iniciar a sua inscrição online. Você poderá ir salvando seu documento conforme for avançando no
preenchimento e resposta às perguntas.

1. Nome do Grupo *

Você é uma mulher ou trans jovem, com menos de 30 anos?
*
Sim
Não

O seu grupo foi fundado E liderado por mulheres/trans jovens, com menos de 30 anos? *
Sim
Não

O seu grupo foi fundado entre 2009 e 2015? *
Sim
Não

O seu grupo trabalha com questões relacionadas aos direitos das mulheres a partir de uma perspectiva feminista? *
Sim
Não

Seção 1. Informação Básica
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2. País: *

3. Região
América Latina e Caribe
Ásia e Pacífico
Europa Central e Oriental, Caúcaso e Ásia Central
Oriente Médio e Norte da África
África Subsariana
Norte da América/Europa Ocidental/Austrália e Nova Zelândia
Outra

4. Cidade *
Cidade/Estado/Município:

5. Contato Web
Skype
Website (caso tenha
Página no Facebook:
Outro

Por favor, forneça as seguintes informações de acordo com dois principais contatos para a sua inscrição.
6. Pessoa 1 para principal contato *
Nome:
Anos de nascimento:
Função/Responsabilidade no grupo:
Nome de usuária no Skype:

7. Pessoa 1 para principal contato Gênero: *
Feminino
Trans* (Transgénero, Transexualidade....)
Masculino.
Outro

*

8. Email da pessoa 1 para principal contato *
Por favor, certifique-se de que o email esteja correto, uma vez que toda as informações serão enviadas a esse correio eletrônico

9. Pessoa 2 para Principal Contato* *
Nome:
Anos de nascimento:
Função/Responsabilidade no grupo:
Nome de usuária no Skype

10. Pessoa 2 para principal contato Gênero: *
Feminino
Trans* (Transgénero, Transexualidade....)
Masculino
Outro

*

11. Email da pessoa 2 para principal contato * *
Por favor, certifique-se de que o email esteja correto, uma vez que toda as informações serão enviadas a esse correio eletrônico.

Seção 2: Informação Básica Sobre Seu Trabalho
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12. Por favor, escolha na lista a área temática de enfoque do seu grupo:

Primário *

Secundário

Políticas para a Igualdade de Gênero / Sistemas Legais
Direitos Humanos/Educação em Direitos Humanos
Direitos de Trans
Direitos LGBTQ
Direitos das mulheres
Educação, liderança e participação de meninas e mulheres jovens
Violência Sexual e de Gênero
Violência contra as mulheres
Estupro, Assédio e Agressão Sexual
Casamento forçado e prematuro
Mutilação Genital Femenina
Contextos de Conflitos e Pós- Conflito
Mulheres e Trans com Discapacidades
Direitos/Saúde Sexual e Reprodutiva
HIV e AIDS
Ativismo de Jovens Feministas
Desafios às Discriminações e Estereótipos de Gênero
Mulheres Empreendedoras/Empoderamento Econômico
Participação Política
Empoderamento de Juventudes
Religião
Auto-cuidado e Bem-Estar
Justiça ambiental e Mudanças Climáticas
Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática
Direitos Trabalhistas
Segurança Digital
Pesquisa Feminista
Outras(por favor, especifiquena área para comentários):
Políticas para a Igualdade de Gênero / Sistemas Legais
Direitos Humanos/Educação em Direitos Humanos
Direitos de Trans
Direitos LGBTQ
Direitos das mulheres
Educação, liderança e participação de meninas e mulheres jovens
Violência Sexual e de Gênero
Violência contra as mulheres
Estupro, Assédio e Agressão Sexual
Casamento forçado e prematuro
Mutilação Genital Femenina
Contextos de Conflitos e Pós- Conflito
Mulheres e Trans com Discapacidades
Direitos/Saúde Sexual e Reprodutiva
HIV e AIDS
Ativismo de Jovens Feministas

Desafios às Discriminações e Estereótipos de Gênero
Mulheres Empreendedoras/Empoderamento Econômico
Participação Política
Empoderamento de Juventudes
Religião
Auto-cuidado e Bem-Estar
Justiça ambiental e Mudanças Climáticas
Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática
Direitos Trabalhistas
Segurança Digital
Pesquisa Feminista
Outras(por favor, especifiquena área para comentários):
Comentários:

13. Por favor, selecione a população com a qual o seu grupo enfoca seu trabalho:

Primário *

Mulheres Jovens
Meninas
Juventude Trans
Mulheres/Trans Jovens com discapacidades
Mulheres e Jovens que sofrem discriminação étnica/racial
Minorias Religiosas
Grupos de minorias sexuais
Mulheres e trans sobreviventes da violência de gênero
Sobreviventes de estupro e agressões sexuais
Trabalhadoras sexuais
Mulheres/trans refugiadas/demandando asilo
Mulheres/trans em áreas rurais
Mulheres Empreendedoras
Meninos e homens
Sindicatos e associações de mulheres
Outras (por favor, especifique na área para comentários)

Secundário

Mulheres Jovens
Meninas
Juventude Trans
Mulheres/Trans Jovens com discapacidades
Mulheres e Jovens que sofrem discriminação étnica/racial
Minorias Religiosas
Grupos de minorias sexuais
Mulheres e trans sobreviventes da violência de gênero
Sobreviventes de estupro e agressões sexuais
Trabalhadoras sexuais
Mulheres/trans refugiadas/demandando asilo
Mulheres/trans em áreas rurais
Mulheres Empreendedoras
Meninos e homens
Sindicatos e associações de mulheres
Outras (por favor, especifique na área para comentários)

Comentários:

14. Por favor, selecione a estratégia utilizada em seu trabalho:

Primária *

Conscientização
Incidência e Lobby/Pressão Política
Implementação de Políticas
Assistência Jurídica
Assistência Médica
Apoio Psicológico
Documentação: Vídeo Fotos Storytelling
Arte para o Desenvolvimento / Alterar
Seminário autocuidado
Seminário autodefesa
Habitação do abrigo
Workshops de Formação e Capacitação
Seminários de empreendedorismo de inicialização
Construção de movimentos
Construção de Lideranças
Construção comunitária
Documentação de pesquisa
Outras (por favor, especifique na área para comentários)

Secundária

Conscientização
Incidência e Lobby/Pressão Política
Implementação de Políticas
Assistência Jurídica
Assistência Médica
Apoio Psicológico
Documentação: Vídeo Fotos Storytelling
Arte para o Desenvolvimento / Alterar
Seminário autocuidado
Seminário autodefesa
Habitação do abrigo
Workshops de Formação e Capacitação
Seminários de empreendedorismo de inicialização
Construção de movimentos
Construção de Lideranças
Construção comunitária
Documentação de pesquisa
Outras (por favor, especifique na área para comentários)

Comentários:

Seção 3. Resumo da Proposta de Apoio
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RESUMO DA PROPOSTA: Nessa seção, por favor, prepare um resumo breve delineando informação sobre seu grupo e o que você está propondo fazer com o apoio
fornecido por FRIDA.
Por favor, Observe: Essa é uma parte muito importante para nosso processo de seleção. Grupos que preenchem todos as exigências participarão da seleção final de
propostas, baseando-se na informação fornecida aqui. Por favor, mantenha o nome do seu grupo anônimo ao longo desse resumo. Seja breve e inteligível. Essa
seção deve ter 400 a 600 palavras no total.

15. SOBRE SEU GRUPO: Qual é a MISSÃO do seu grupo? Quais são as principais metas do seu grupo? Qual é a área geográfica onde o seu grupo vem
trabalhando? Por favor, conte-nos sobre o trabalho que o seu grupo vem desenvolvendo em sua comunidade local/país/região ou planeja desenvolver (se estão
começando) e o porquê. Com quem vocês trabalham? Que parte da juventude estão tentando alcançar, beneficiar ou ter efeito sobre, através dessa proposta?
Observação: Por Favor, descreva da maneira mais específica possível. *

16. SOBRE SUA PROPOSTA DE APOIO: OBJETIVOS: Por favor, liste os objetivos das atividades propostas durante o período de apoio (um ano). Observação:
Um objetivo deve ser específico e mensurável e deve ir de encontro com as suas metas. PRINCIPAIS ATIVIDADES: Por favor, descreva as principais atividades
que seu grupos irá conduzir se receber esse apoio. IMPACTO ESPERADO E AVALIAÇÃO: Quais são as mudanças previstas que irão acontecer como resultado
de suas atividades?Como irão medir ou registrar essas mudanças conforme elas ocorram? Quais são as mudanças esperadas em seu grupo? DESAFIOS:Quais
são os potenciais desafios ou riscos enfrentados durante o seu trabalho –e como pretendem superá-los?* *

17. A sua inscrição é para: *
Financiamento de Projeto
Apoio Geral

18. Qual é a quantia solicitada à FRIDA?* *
Por favor, indique a quantia em dólares americanos.

Seção 4. Informação do Grupo
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19. Em que ano o seu grupo foi fundado? *
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

20. Porque o seu grupo foi fundado? *

21. Feminismo se relaciona com o seu trabalho?Como?* *

22. Por favor, forneça informação sobre o número de pessoas que fazem parte do seu grupo: *
Número de Pessoas no Grupo
Qual é o número total de pessoas no seu grupo? *
Quantas pessoas no grupo são mulheres e/ou trans jovens? *
Quantas pessoas têm menos de 30 anos de idade? *
Quantas pessoas do grupo são mulheres jovens com menos de 30 anos? *
Quantas pessoas do grupo são trans* jovens, com menos de 30 anos? *

Por favor, forneça informação sobre o processo de tomada de decisões no seu grupo.
23. Como as decisões são tomadas no seu grupo? *

24. Existe um Conselho de Direção ou Conselho Consultivo? *
Sim
Não

25. Por favor, responda às seguintes perguntas:
Quantas pessoas existem no Conselho?
Quantas pessoas no Conselho são mulheres e/ou trans jovens?
Qual é a idade de cada pessoa que está no Conselho?

26. O seu grupo possui registro legal? *
Observação:Se NÃO possui, você pode se inscrever mesmo assim, porém deve ter acesso a uma conta bancária que possa receber fundos internacionais.
Sim
Não

27. REFERÊNCIAS DO GRUPO* *
Por favor, forneça uma referência que seja de fora do seu grupo, que conheça seu trabalho e que possa ser contatada para falar sobre seu trabalho. Por favor, inclua
nome, emails, números de telefone, e qualquer outro tipo de informação para contato (inclusive, como a pessoa conhece o seu grupo).
Nome
Email
Telefone
Outra Informação para Contato:
Como conhece o grupo:

Seção 5. Informação Financeira
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28. Nessa seção, por favor, forneça informações sobre seu orçamento referente ao ano anterior, ao presente ano e ao próximo ano. Por favor, tenha em mente
que FRIDA apoia grupos recem formados e que acolhemos inscrições de grupos que nunca tenham recebido financiamento anteriormente, portanto, é aceito
que seja preenchido com 0 nos anos que o grupo não teve nenhum financimento. *
Moeda em Dólares Americanos
Orçamento do Ano Anterior(2014): *
Orçamento do presente ano(2015): *
Orçamento confirmado para o próximo ano (2016): *
Orçamento previsto para o próximo ano, mas sem confirmação(2016)

29. Quais são suas fontes atuais de financiamento e/ou outras fontes de mobilização de recursos para o seu trabalho? Por favor, verificar todas que se aplicam
Taxas de adesão do grupo
Atividades de geração de renda
Eventos e iniciativas na comunidade
Doações individuais
Doações em espécie
Financiamento institucional
Outras:

30. O seu grupo já recebeu financiamento anteriormente? *
Sim
Não

31. Se a resposta acima foi ‘sim’, por favor, liste os nomes das instituições.
Nomes das Instituições
Instituição 1
Instituição 2
Instituição 3
Instituição 4
Instituição 5

32. O seu grupo se inscreveu a outros fundos esse ano? *
Sim
Não

33. Se a resposta anterior foi ‘Sim’, por favor, liste as instituições/fundos, a quantia solicitada, e a data quando ficarão sabendo o resultado.
Nome
Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Instituição 4

Instituição 5

Quantia Solicitada

Data Prevista da Resposta

Seção 6. Informações Adicionais
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As perguntas seguintes nos ajudarão a conhecer melhor o seu grupo. Essa informação não será utilizada no processo de tomada de decisão, mas se o grupo for
selecionado, essa informação nos ajudará a entender a melhor maneira para apoiarmos o seu trabalho.

34. Há alguma outra informação que gostaría que soubessemos sobre o trabalho que desejam realizar?Algumas coisa que faça o seu trabalho ser único?

35. Apoio *
Que tipo de apoio (não financeiro) FRIDA pode oferecer para ajudar o grupo a atingir de maneira mais eficiente aos seus objetivos?

36. CONSTRUÇÃO DE MOVIMENTO: Gostaria de estar conectadas e em que nível, com outros grupos liderados por jovens feministas em sua região e
globalmente, que tenham um enfoque de trabalho igual ou similar ao seu grupo?
Sim
Não
Comentários:

37. RETROALIMENTAÇÃO:
O que achou do nosso formulário de inscrição? Existe algo que podemos melhorar para a próxima vez?

