
FRIDA | O Young Feminist Fund está recrutando jovens
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juntarem ao Comitê de Assessorxs do Caribe em 2021!
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FAQ

Histórico

Fundado em 2010, FRIDA | The Young Feminist Fund é o único fundo liderado
por jovens focado exclusivamente no apoio a jovens ativistas feministas
para promover movimentos e agendas de justiça social em todo o mundo.
Acreditamos no poder coletivo, experiência e inovação dxs jovens
organizadorxs feministas para abordar as raízes das causas e as estruturas
de desigualdade, a fim de criar mudanças duradouras em suas
comunidades. Para este fim, FRIDA:

● Fornece pequenos subsídios flexíveis para financiar iniciativas lideradas
por mulheres jovens e juventude trans* com menos de 30 anos para apoio
central, selecionados através de um processo de revisão participativa
anual.

● Oferece oportunidades para o desenvolvimento de capacidades que são
acessíveis e sensíveis às necessidades dxs jovens organizadorxs feministas,
e baseadas em relações de ligação e aprendizagem que fortalecem as
redes de jovens ativistas feministas em movimentos multigeracionais;

https://drive.google.com/file/d/18wU8EP6rF_ThApcSM_jd5iVhEWCkOYME/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1myqMLKvYE9lRRo3otHmN_YVHDt-BTt-G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ruz1EkFIQBxk061_9wON4fBZMbGH9aSc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mXIwNVCY63rNj5dYP_ahRjHNIqwTBENt/view?usp=sharing


● Mobiliza recursos tanto de fontes tradicionais como não
tradicionais, com métodos novos e modernos, para melhorar a
qualidade e a quantidade de financiamento para os direitos humanos das
mulheres; e

● Constrói conhecimento para advocacy para garantir que as políticas
financeiras e não financeiras sejam inclusivas e responsivas às prioridades
articuladas por mulheres jovens, meninas e juventude trans*.

Comitê Assessor Global – Global Advisory Committe

Desde sua fundação, FRIDA conta com um Comitê Assessor Global, formado
por jovens ativistas feministas de todo o mundo. Estas Assessoras
desempenham um papel fundamental nas seguintes áreas:
• Facilitando o processo participativo anual de concessão de subsídios
da FRIDA, conduzindo divulgação, seleção de candidaturas, revisão de
resultados finais, e apoiando com a devida atenção.
• Apoiando o fortalecimento das capacidades dos grupos parceiros e
comunicação das prioridades estratégicas regionais com a FRIDA.
• Contribuindo para as decisões estratégicas e programáticas em
várias áreas da missão organizacional da FRIDA através de contribuições
temáticas e perspectivas especialistas.
• Informando a direção estratégica da FRIDA a cada 5 anos.

Meninas/es asessoras/es1

FRIDA | está comprometida com a participação significativa de meninas em
seu Comitê Consultivo Global. Em 2015, o primeiro grupo de mulheres
conselheiras foi apresentado a FRIDA | Estrutura do Comitê Consultivo e

1 Meninas adolescentes, jovens transexuais e intersexuais de 13 a 19 anos no período da candidatura.



incubado como Comitê Consultivo para Meninas dentro de
FRIDA. Desde 2015, o Comitê Consultivo de Meninas cresceu
para incluir mais meninas consultoras.

Em um compromisso contínuo com a participação significativa2 e
representação de meninas na governança de FRIDA, bem como o
compromisso estratégico de FRIDA em aumentar o financiamento e a
visibilidade para grupos liderados por meninas, FRIDA | está recrutando
novos conselheiros como parte de sua convocação de 2021 para
conselheiros caribenhos.

Critérios de elegibilidade:

Procuramos jovens ativistas feministas do Caribe em duas grandes
categorias de idade:

○ Jovens ativistas feministas com idades entre 13-19 anos para se
juntarem ao Comitê Assessor como menines assessorxs.

○ Jovens ativistas feministas com menos de 35 anos, no momento
da candidatura, para integrar o nosso Comitê Assessor3.

Se você estiver interessado em se inscrever para ser uma menina/e
assessora/e analise os critérios de elegibilidade aqui.

Se você estiver interessada/e em concorrer para servir no Comitê
Consultivo Global, consulte os critérios abaixo:

3 Será dada preferência a candidatas com menos de 30 anos, provenientes de regiões, países e/ou
movimentos subrepresentados no Comitê Assessor existente.

2 Que tenham um ou mais anos de compromisso demonstrado com a promoção dos direitos das
meninas, a igualdade e a não discriminação e a construção de movimentos feministas jovens.

https://drive.google.com/file/d/1EmCdHDsAvvkimMk1lntRDjRpiO5Eu3Sa/view?usp=sharing


● Três ou mais anos demonstraram o compromisso com a
promoção dos direitos das meninas, mulheres, pessoas
trans e intersex, igualdade e não discriminação e a
construção de movimentos feministas;

● Um bom domínio da língua inglesa é importante. No entanto, a
proficiência funcional em inglês é aceitável, desde que os aplicativos
sejam fluentes em pelo menos um outro idioma amplamente falado
em sua região4.

● Um bom domínio de pelo menos um idioma regional e / ou local é
desejável, mas não obrigatório5.

De preferência com engajamento ou trabalhando em uma (ou mais) das
seguintes áreas temáticas6:

● Justiça ambiental e climática;

● Teoria e aplicação jurídica e política feminista;

● Teoria da economia e do desenvolvimento feminista com base na
compreensão da política de recursos e poder;

● Direitos de saúde sexual e reprodutiva

● Saúde e direitos de meninas, mulheres e jovens trans

● Acesso à justiça, lei e justiça restaurativa que tratam dos direitos de
meninas, mulheres e jovens trans.

● Agricultura, segurança alimentar, com uma perspectiva holística e
ecológica

● Educação e processo de aprendizagem comunitária não formal.

6 Cada região tem prioridades diferentes e estas informarão a seleção de candidates pré-selecionades.
5 As necessidades linguísticas são determinadas regionalmente
4 Francês e / ou espanhol, por exemplo.



● Conhecimento e experiência com refugiados, pessoas
deslocadas internamente, migrantes e grupos
comunitários de migrantes.

● Direitos sexuais e os problemas e desafios enfrentados pelo movimento
pelos direitos sexuais (SDSR, profissionais do sexo, FGM);

● Artes para ativismo, como teatro, arte de rua, escrita de protesto ou
música;

● Direitos de grupos étnicos minoritários, comunidades indígenas e
primeiras nações;

● Acesso e justiça territorial (comunidades rurais, urbanas e
periurbanas);

● Pessoas que vivem com deficiência (física e / ou psicossocial);

● Economia do cuidado e direitos dos trabalhadores domésticos;

● Questões relacionadas com orientação sexual e identidade e
expressão de gênero (SOGIE) e um bom conhecimento de
organizações e redes SOGIE;

● Áreas subexploradas, pesquisadas, documentadas e financiadas
emergentes do ativismo feminista jovem.

Desejáveis:

● Experiência em realização de editais de financiamento,
desenvolvimento internacional ou trabalho com uma instituição de
financiamento (concessão de subsídios a grupos de jovens mulheres
e/ou grupos iniciantes, pequenos ou comunitários é altamente
desejável);

● Experiência em comunicação, como pitching e escrita de artigos,
gerenciamento de mídias sociais, design gráfico e/ou filmagem;



● Habilidades de segurança digital, como prevenção e
gerenciamento de ataques contra ativistas online em
mídias sociais, sites e e-mails;

● Experiência de mobilização de recursos, como solicitação ou
recebimento de subsídios monetários de um doador ou organização
de atividades de captação de recursos com indivíduos (por exemplo,
realização de eventos ou crowdfunding online);

● Experiência de envolvimento dentro e entre comunidades e
movimentos posicionados de forma diferente

Reveja os requisitos e critérios (documento de Termos de Responsabilidade
do Asesorx) e, se estiver interessade, preencha o FRIDA | formulário de
candidatura até 7 de maio de 2021.

Se você tiver alguma dúvida, envie um e-mail para:
ccteam@youngfeministfund.org

https://drive.google.com/file/d/1ZJEzT57yQCULvTK34oEVyXxcQ7sq6DsB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZJEzT57yQCULvTK34oEVyXxcQ7sq6DsB/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYlV-1urIMD7Db4g_oAOQQLwJxl9A0VVDdQeAn4iQ2L_zwuA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYlV-1urIMD7Db4g_oAOQQLwJxl9A0VVDdQeAn4iQ2L_zwuA/viewform
mailto:ccteam@youngfeministfund.org

