
Chamada de Inscrições FRIDA
VERSÃO LONGA

Sobre a FRIDA

FRIDA| O Fundo Jovem Feminista é o único fundo dirigido por jovens focado
exclusivamente em apoiar o ativismo jovem feminista para avançar em agendas e
movimentos de justiça social. A FRIDA visa trazer novos recursos e novas
oportunidades para garotas, jovens mulheres, e juventudes trans e/ou intersexo
globalmente. Para este fim, provemos financiamentos estratégicos e acessíveis
para novas iniciativas guiadas por jovens feministas através de um processo
participativo de Concessão de Subsídios, direcionando o poder de decisão do
financiamento diretamente para a mão de quem se inscreve. A FRIDA também
fortalece a capacidade de organizações jovens feministas para gerar recursos
adicionais em seus trabalhos e realçar seus impactos.

A FRIDA fornece financiamento flexível e de base para grupos emergentes de
trabalho de base, guiados por jovens feministas alinhadas com os princípios da
FRIDA. Grupos podem se candidatar para um subsídio de $6.000 USD. O
financiamento do subsídio é flexível; pode ser usado durante um período de 12
meses para apoio geral e/ou projetos e está aberto para renovação. Se seu grupo
se candidatou nos anos anteriores e ainda não conseguiu um financiamento da
FRIDA, encorajamos a se inscreverem mais uma vez!

Se você é um grupo apoiado pela FRIDA ou foi um grupo apoiado no passado,
cheque sempre seu email para outras oportunidades. Essa Chamada de
Inscrições é apenas para grupos que ainda não foram apoiados pela FRIDA.

A FRIDA abre uma Chamada para Inscrições numa frequência bienal, a cada dois
anos. Esse é o nosso primeiro passo para receber novas e emergentes
organizações populares feministas centradas na liderança de jovens para o
FRIDA-verso! Você pode aprender mais sobre alguns desses incríveis grupos que
se juntaram à FRIDA na chamada passada em nosso site!

A 8º Chamada para Inscrições abre no dia 15 de março de 2022 e permanecerá
aberta durante um período de cinco semanas, fechando no dia 19 de Abril, 2022.
Durante esse período a FRIDA receberá todas as inscrições online.Você pode se
aplicar em UMA das seguintes línguas: Árabe, Inglês, Francês, Russo, Espanhol OU
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Português. Se você não fala nenhuma dessas línguas fluentemente e ainda assim
gostaria de se candidatar, sinta-se livre para utilizar quaisquer serviços online de
tradução para realizar a inscrição. Por favor, note que gramática perfeita não é um
critério para seleção neste estágio.

Como se Inscrever

De 15 de Março, 2022 até 19 de Abril, 2022, grupos jovens feministas sediados na
"maioria dos países" podem enviar uma inscrição online em Português, Espanhol,
Francês, Russo, Inglês ou Árabe. A FRIDA usa a expressão "maioria dos países" como
um termo guarda-chuva para se referir a países com diferentes níveis de status
socioeconômico, cultural e político. Isto inclui países nas seguintes regiões: 1) Caribe;
2) América Latina; 3) Europa Central e Oriental, Cáucaso e Ásia Central e do Norte; 4)
África do Oeste, Leste, Sul e Central; 5) Sudoeste Asiático e África do Norte; 6) Ásia do
Sul, Sudeste, Leste e Pacífico. Inscrições devem ser enviadas via SmartSimple, a
plataforma de Concessão de Subsídios da FRIDA. Esta é uma plataforma segura e
todos os seus dados serão enviados apenas para a equipe da FRIDA e suas/seus
conselheires. Por favor, clique aqui para ler a política de privacidade da FRIDA em
detalhes. Dados compartilhados com outres candidates como parte do processo
participativo de concessão de subsídios não conterão informações privadas sobre
seu grupo e pediremos seu consentimento antes de compartilhá-los. 1

A FRIDA encoraja fortemente que todas as inscrições sejam enviadas através de
nossa plataforma online. Se você possuir quaisquer dificuldades em acessar a
plataforma, por favor, nos escreva para applications@youngfeministfund.org para
conversarmos sobre alternativas. Nosso servidor de email também é seguro e todas
as comunicações e informações trocadas são tratadas com cuidado. Inscrições
enviadas por email não serão consideradas, a não ser que seja previamente
acordado com a FRIDA.

Nota sobre Acessibilidade

O processo de chamada de inscrições da FRIDA acontece de maneira inteiramente
online. Devido a FRIDA ser um escritório virtual e à capacidade atual da equipe,
todas as inscrições devem ser enviadas online via plataforma de Concessão de
Subsídios. A FRIDA está comprometida em assegurar que o processo completo é
acessível para todes e reconhece que existem muitas organizações populares,
feministas e jovens em países elegíveis que não possuem acesso a uma rede
estável e confiável de internet. Para apoiar grupos de áreas com baixa
conectividade de Wifi, criamos uma versão em baixa resolução e sumarizada deste

1 Se você gostaria de saber mais sobre a segurança digital e de dados da FRIDA, uma vez
que concerne sua candidatura, nos escreva em applications@youngfeministfund.org.
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pacote da Chamada de Inscrições. Por favor, clique aqui para acessar, caso este
seja necessário para sua localização geográfica.

A FRIDA também reconhece grupos que não falam nenhuma das línguas (Espanhol,
Francês, Português, Inglês, Árabe ou Russo), grupos que possuem pessoas com
deficiência (visíveis ou não) ou grupos que precisem de outras necessidades de
acessibilidade. Se este é o caso de seu grupo, nos escreva para
applications@youngfeministfund.org antes de 19 de Abril, 2022. Tentaremos
trabalhar juntes para garantir que seu grupo possa se inscrições e participar do
processo.

Quem ganha o Subsídio? O processo de Concessão de Subsídios da FRIDA
explicado

A Chamada de Inscrições da FRIDA: o processo

Passo 1

A Chamada de Inscrições se inicia!

De 15 de Março, 2022 até 19 de Abril, 2022 grupos jovens feministas de qualquer país
da "maioria de países" pode enviar uma candidatura online em Português, Espanhol,
Francês, Russo, Inglês ou Árabe via plataforma de concessão de subsídios da FRIDA.
Como compartilhado anteriormente, a maioria dos países inclui países das
seguintes regiões: Ásia do Sul, Sudeste, e Leste e as nações do Pacífico, Caribe e
América Latina, África do Oeste, Leste, Sul e Central, Centro Leste e Norte da África,
Europa oriental e Central, Cáucasos e Ásia Central e do Norte. Por favor, note que a
FRIDA aceita candidaturas de regiões que não possuem o título oficial de nação (Ex.:
Palestina, Tibet, Kashmir). Caso tenha quaisquer dúvidas se a localização geográfica
de seu grupo se qualifica para financiamento da FRIDA, por favor, nos contate via
applications@youngfeministfund.org. Candidaturas enviadas por e-mail não serão
consideradas, a não ser que seja previamente acordado com a FRIDA.

Passo 2

O processo de candidatura da FRIDA é fácil!

Candidaturas são enviadas por grupos jovens feministas de países elegíveis de todo
o mundo. A página de candidatura começa com um quiz rápido sobre elegibilidade
e depois os grupos devem enviar informações sobre seu coletivo, suas atividades,
finanças e redes. Uma das coisas mais importantes de se manter em mente ao
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completar a candidatura é que a informação será lida e revisada por jovens
feministas assim como vocês! Candidaturas não serão selecionadas por sua
gramática, nem por seu estilo, mas por sua elegibilidade de acordo com os critérios
da FRIDA e pelas opiniões de outres candidates que votem pelas melhores
candidaturas em cada região.

Passo 3

O processo de seleção

As candidaturas são selecionadas pela equipe FRIDA e suas/seus conselheires
regionais . Todas as candidaturas são revisadas levando em consideração suas2

especificidades de contextos diferentes. Nesse estágio, candidaturas são
selecionadas apenas por sua elegibilidade . Veja mais informações sobre3

elegibilidade abaixo. Candidaturas elegíveis são enviadas para a fase de votação.

Passo 4

É hora de votar!

Candidates votam nas candidaturas que acreditam que deveriam ser apoiadas em
sua região.

Uma das coisas que torna o processo de concessão de subsídios da FRIDA diferente
é a sua participação como candidate, o que é central para a decisão de quais
grupos receberão os subsídios finais. A FRIDA acredita que jovens feministas são
especialistas em feminismo e conflitos de direitos humanos em suas regiões e
dentro das temáticas nas quais trabalham. Assim sendo, a FRIDA acredita que
uma decisão importante como para onde um financiamento deve ir é uma
decisão a ser tomada por aqueles grupos que irão receber este financiamento
eventualmente. Neste estágio, todas as candidaturas elegíveis são divididas em
grupos de votação das 6 regiões da FRIDA:

1. O Caribe
2. América Latina
3. Europa Oriental e Central, Cáucaso e Ásia Central e do Norte
4. África Central, do Oeste, do Leste e do Sul

3 Se a FRIDA receber uma quantidade significativamente grande de candidaturas de uma
região ou país específico, as prioridades temáticas decididas por conselheires da FRIDA
antes da abertura da chamada também serão utilizadas como uma maneira de priorizar
candidaturas a passarem para o próximo estágio.

2 As/os conselheires regionais da FRIDA são jovens ativistas feministas especialistas em suas
regiões que trabalham junto à FRIDA durante todos os processos-chave, incluindo o
processo de Chamada de Inscrições.

4



5. África do Norte e Sudoeste asiático
6. Ásia do Sul, Sudeste, do Leste e Pacífico

Uma vez que sua candidatura chegou ao estágio de votação, seu grupo deverá
votar nas 3 melhores candidaturas de seu grupo de votação. Este estágio deve
acontecer entre Maio e Junho de 2022 e mais informações serão enviadas uma vez
que seu grupo entre no processo de votação. A votação é obrigatória e seu grupo
será desqualificado caso vocês não participem do processo.

O número de grupos de votação varia por região, assim como a quantidade de
candidaturas que serão selecionadas em cada grupo. Os grupos de votação são
divididos sub-regional ou tematicamente.

Passo 5

A decisão final

Após o processo de votação, um comitê formado com a equipe da FRIDA,
conselheires e grupos atualmente apoiados pela FRIDA revisam os grupos de
votação e os os grupos que receberam mais votos. Antes da Chamada de
Inscrições, conselheires da FRIDA decidem coletivamente sobre temas e questões
que possuem prioridade nas seis regiões supracitadas. Caso, em algum dos grupos,
a votação acabe em empate, as prioridades regionais previamente decididas serão
utilizadas para tomar a decisão final.

Ademais, o comitê tomando as decisões finais pode recomendar um grupo
adicional em cada região caso identifique que uma prioridade temática
previamente acordada ou comunidade não foi selecionada durante o processo de
votação. Isso não afetará o processo de votação nem os grupos selecionados pela
maior quantidade de votos, já que é uma recomendação adicional.

Passo 6

Processo de Due Diligence (busca e análise prévia de informações sobre uma
organização)

Uma vez que as decisões finais tenham sido feitas, a equipe da FRIDA realizará um
processo de revisão dos grupos selecionados. Esse processo inclui contatar as
referências que o grupo listou em sua candidatura. O objetivo desta fase é verificar
a existência e trabalho dos grupos, assegurando que os grupos atendem aos
critérios de elegibilidade da FRIDA.

Passo 7
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Subsídios concedidos

Uma vez que o processo de due diligence finalize, a lista final de inscrições é
decidida e e-mails são enviados para as inscrições de sucesso, dando as boas
vindas como grupos oficialmente apoiados pela FRIDA, fazendo parte da
comunidade FRIDA. Todos os grupos devem receber informações sobre o status de
sua inscrição até o fim de Julho 2022.

Passo 8

Entre no FRIDA-verso!

Grupos apoiados pela FRIDA se juntam ao universo FRIDA com chamadas de boas
vindas e todas as informações-chave de que precisam para uma jornada alegre e
nutritiva com todes nós. Todos os grupos apoiados pela FRIDA têm acesso à apoio
de fortalecimento de capacidades e iniciam suas atividades. No fim do primeiro
ano, os grupos apoiados enviam um relatório online via plataforma da FRIDA de
concessão de subsídios e compartilham suas conquistas, desafios e trabalhos
realizados ao longo do ano. Grupos também são convidados para renovação de
seus subsídios, caso desejem.

Tudo certo para se candidatar? Saiba se seu grupo é
elegível

Para quem são os subsídios da FRIDA?

Os subsídios da FRIDA são concedidos para organizações e grupos baseados em
TODOS os países exceto os seguintes :4

Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha,
Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Israel, Japão, Luxemburgo, Nova Zelândia, Países
Baixos, Noruega, Portugal, Coréia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e
Estados Unidos.

O financiamento da FRIDA é flexível e concedido para grupos que estejam focados
em:

4 Devido ao acesso geral a recursos e distribuição de recursos nestes países, neste
momento, a FRIDA não é capaz de prover apoio para grupos que trabalham lá.
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● Melhorar a vida de garotas, mulheres jovens, trans e/ou juventude intersexo
em níveis locais, nacionais, regionais ou internacionais

● Organização inclusiva
● Ação Coletiva e construção de movimento feminista

Você NÃO precisa ser uma organização legalmente registrada para se inscrever.

Os grupos e coletivos que a FRIDA apóia são liderados por garotas, jovens mulheres,
trans e/ou juventude intersexo, com menos de 30 anos. Para ser um grupo elegível
para subsídios da FRIDA, ao menos 70% da organização devem ser mulheres,
garotas, trans e/ou juventude intersexo com menos de 30 anos e a liderança do
grupo e/ou as pessoas participantes das tomadas de decisão devem ser mulheres
jovens, garotas, trans e/ou juventude intersexo com menos de 30 anos.

Durante o processo de inscrições as prioridades serão dadas a:

● Grupos pequenos,de trabalho de base, com pouco ou nenhum acesso a
financiamentos de doadores grandes

● Grupos localizados em áreas remotas e rurais
● Grupos formados por jovens mulheres, garotas, trans e/ou juventude

intersexo excluídas socialmente e em desvantagem, especialmente:
○ refugiades e/ou comunidades baseadas em ambientes humanitários
○ minorias étnicas, nacionais e de casta
○ mulheres, garotas, trans e/ou pessoas intersexo rurais
○ pessoas em situação de rua vivendo em ambientes urbanos e/ou

pessoas impactadas pela pobreza urbana
○ pessoas lésbicas, bissexuais, queer, trans e intersexo
○ mulheres, garotas, trans e/ou pessoas intersexo convivendo com HIV e

AIDS
○ Trabalhadoras sexuais
○ mulheres, garotas, trans e/ou pessoas intersexo com deficiências
○ mulheres, garotas, trans e/ou pessoas intersexo vivendo ou

trabalhando em zonas de conflito (e pós-conflito) armado
○ mulheres, garotas, trans e/ou pessoas intersexo liderando uniões
○ grupos trabalhando com justiça climática e/ou direitos da terra
○ grupos utilizando estratégias criativas e inovadoras para expandir seu

ativismo (incluindo mas não se limitando a arte, música, cultura,
poesia, mídias sociais, pesquisas dirigidas para ativismos feministas,
etc)

Aqui segue o que a FRIDA não pode apoiar neste momento

● Grupos com orçamento anual maior que $50.000 USD.
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● Grupos que demonstrem atitudes ou comportamentos intolerantes contra outres
por sua idade, religião, sexo, raça/etnia, casta, deficiência, classe, ocupação,
orientação sexual ou expressão e identidade de gênero

● Grupos que trabalhem com garotas, jovens mulheres, trans e juventude intersexo
mas primariamente liderado e estabelecido por pessoas com mais de 30 anos,
especialmente quando essas pessoas possuem o poder de tomada de decisão.

● Inscrições que peçam apoio para bolsas de estudo, estágios, pesquisas
acadêmicas ou taxas escolares.

● Inscrições enviadas por indivídues, instituições governamentais, organizações
políticas e ou grupos religiosos.

● Grupos focados apenas na provisão de serviços diretos sem esforços para se
engajar na mudança de dinâmicas de poder, advocacy e/ou sem vontades de
mudanças mais profundas (ex.: alfabetização comunitária, educação formal,
treinamentos técnicos, acesso à saúde, etc)

● Grupos que focam apenas em gerar atividades sem foco na justiça social e que
não fazem esforços para se engajar na mudança de dinâmicas de poder,
advocacy e/ou sem vontade de despertar mudanças mais profundas.

● Devido ao acesso a recursos e distribuição de recursos nos países seguintes,
neste momento, a FRIDA não consegue apoiar grupos que trabalhem em:
Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França,
Alemanha, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Israel, Japão, Luxemburgo, Nova
Zelândia, Países Baixos, Noruega, Portugal, Coréia do Sul, Espanha, Suécia,
Suíça, Reino Unido e Estados Unidos.

A FRIDA NÃO FINANCIA organizações lideradas por homens cis mesmo que estes se
definam como feministas, pois, nossos recursos limitados são destinados a enfrentar a
inequidade fundamental e discriminação sofrida por garotas, jovens mulheres, trans e
juventude intersexo. Homens cis podem ser membros e aliados dos grupos que
apoiamos, no entanto, o limite para a participação de homens cis é de 30% do total de
membres. Em alguns casos, devido ao contexto, a FRIDA pode escolher ser mais flexível.

Se possuir quaisquer dúvidas sobre os critérios, recomendamos que leia as
perguntas mais frequentes abaixo. Se sua dúvida não for respondida abaixo, pode
nos contatar em applications@youngfeministfund.org

Perguntas Mais Frequentes

Para a lista completa de perguntas mais frequentes visite o site da FRIDA. Se sua
dúvida não for respondida, nos envie um e-mail para
applications@youngfeministfund.org

O que a FRIDA quer dizer com "feminismo" e "feminismo jovem"?
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A FRIDA utiliza o termo "feminista" de maneira ampla para se referir a indivídues e
coletivos trabalhando diretamente com o movimento das mulheres ou em outros
movimentos sociais para promover e trabalhar em prol da segurança, equidade,
justiça, direitos e dignidades de garotas, mulheres e outros grupos marginalizados.
Baseada na compreensão que a discriminação fundamental ocorre dentro de
sistemas patriarcais de dominação em todas as sociedades, jovens feministas
estão determinadas a desafiar, se endereçar e transformar as raízes do que
causam as inequidades existentes, violações de direitos e injustiças. Nós
reconhecemos que existem múltiplos feminismos que fomentam oportunidades de
expressar esses princípios em nosso trabalho. A FRIDA enfatiza princípios feministas
em todo seu trabalho. Estes princípios incluem: não-hierarquia, coletividade,
participação, diversidade e inclusão. Nós definimos jovens ativistas feministas como
pessoas de todo o espectro de gênero comprometidas em avançar na equidade de
gênero e no direito das mulheres se utilizando de meios explicitamente feministas. A
FRIDA foca no ativismo liderado por feministas com menos de 30 anos de idade.

Podemos nos candidatar se tivermos mais de 30 anos?

Os subsídios da FRIDA são dedicados a organizações/grupos liderados por garotas,
jovens mulheres e/ou trans e juventude intersexo com menos de 30 anos. A FRIDA
reconhece que existem oportunidades limitadas de financiamento para jovens
ativistas feministas com menos de 30 anos, então, buscamos preencher esta falta.
Se seu grupo é liderado por jovens mulheres ou trans ou/e juventude intersexo com
até 35 anos de idade, vocês ainda podem se aplicar caso a maioria (70% ou mais)
das/dos membres de sua organização tiver menos de 30. Contudo, a prioridade
será dada para grupos liderados por garotas, jovens mulheres, trans e/ou
juventude intersexo com menos de 30 anos.

A FRIDA compreende que a faixa de idade escolhida inclui jovens pessoas que, em
muitos contextos, já são consideradas "adultas" (mães, mulheres casadas,
pensionistas, cidadãs com direito de voto, etc.) e que existe um histórico cultural e
de classe involuntário nas concepções do que torna uma ativista "jovem". No
entanto, a FRIDA está comprometida em apoiar grupos que demonstrem um
compromisso sólido com o ativismo feminista e com a construção do movimento,
enquanto damos nosso melhor para não reforçar um conceito artificial de
"juventude" como uma identidade.

Podemos nos candidatar se somos um grupo feminista liderado por homens cis?

Neste momento, a FRIDA não fornece financiamento para grupos liderados por
homens cis jovens mesmo que se definam como feministas por conta de nossos
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recursos limitados e dedicados ao enderaçamento da inequidade fundamental e
discrimação enfrentadas por garotas, jovens mulheres, trans e juventude intersexo.
Enquanto homens cis podem ser membros dos grupos, 70% das/dos membres da
organização precisam ser garotas, jovens mulheres, trans e/ou juventude intersexo e
a liderança do grupo precisa ser de  garotas, jovens mulheres, trans e/ou juventude
intersexo com menos de 30 anos.

Se vocês são uma organização recém-fundada são elegíveis para se candidatar?
Sim, não é necessário ter quaisquer anos de experiência para se candidatar para
um subsídio FRIDA. A FRIDA intencionalmente apóia e dá as boas vindas para
organizações recém-fundadas e grupos fundados no período entre 2015-2022.

Precisamos ser uma organização legalmente registrada em nosso país para nos
candidatarmos?

Não. Seu grupo/organização jovem feminista não precisa estar legalmente
registrada para estar apto a candidatura. Em muitos casos, grupos jovens
feministas recém-estabelecidos lutam para tornarem-se registrados e, em muitos
outros, grupos tomam uma decisão política de não se registrarem. A FRIDA está
aberta e comprometida em apoiar grupos não-registrados assim como em apoiar
grupos legalmente registrados como organizações não-governamentais em seus
países.

Precisamos enviar um orçamento detalhado de nossa proposta na candidatura?
Neste estágio do processo de candidatura não é necessário enviar um orçamento
detalhado, apenas um panorama de como planejam utilizar o subsídio.

Em quais línguas podemos nos candidatar?
Vocês podem se candidatar em qualquer uma das seguintes línguas:
Português,Espanhol, Francês, Árabe, Inglês ou Russo.

Podemos nos candidatar para mais de um subsídio em um ciclo de concessão de
subsídios ou podemos enviar mais de uma candidatura?
Não. Cada grupo pode se candidatar apenas uma vez para a candidatura de um
subsídio. Grupos que se candidatam em ciclos anteriores de subsídios são
encorajados a se candidatarem mais uma vez!

Qual a quantia e a duração de um subsídio da FRIDA?

Após o processo participativo de concessão de subsídios, os grupos selecionados
serão premiados com um subsídio de $6.000 USD. O financiamento do subsídio
pode ser utilizado no período de até um ano. No final do ano, os grupos apoiados
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pela FRIDA enviam um relatório e são convidados a se candidatar para uma
renovação de seu subsídio.

O que a FRIDA quer dizer com financiamento flexível?

Subsídios da FRIDA podem ser utilizados por grupos baseados em suas
necessidades identificadas coletivamente. Subsídios podem ser utilizados para
apoio de projetos, ex.: para planejar e hospedar oficinas e treinamentos, para
financiar transporte, comida e outros materiais relevantes para as atividades do
grupo e também podem ser utilizados para apoio geral, ex.: para pagar salários,
alugar um escritório ou espaço de trabalho e utilidades relevantes. Grupos que
recebam seu subsídio da FRIDA receberão no pacote de boas vindas mais
informações sobre as maneiras com as quais poderá utilizar seu subsídio.

Não conseguimos acessar a plataforma online de concessão de subsídios,
podemos enviar nossas candidaturas via e-mail?

Nós recomendamos fortemente que vocês se candidatem via plataforma de
concessão de subsídios da FRIDA. Se por quaisquer motivos vocês não conseguem
acessar a plataforma nos envie um e-mail para
applications@youngfeministfund.org

Qual o prazo final para enviar minha candidatura?

Todas as candidaturas devem ser enviadas até o dia 19 de Abril, 2022.
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