Chamada para Inscrições
Vocês são um grupo apoiado pela FRIDA atualmente? Isto é, vocês atualmente recebem
quaisquer subsídios da FRIDA?
Sim
Não
Esta Chamada de Inscrições tem como foco grupos que ainda não são apoiados pela FRIDA; isto é, grupos que
não recebem quaisquer subsídios da FRIDA. Se seu grupo já é apoiado pela FRIDA, vocês terão a oportunidade
de se inscrever para renovar seu subsídio no ciclo de Renovação da FRIDA. Vocês receberão um e-mail com
todas as informações. Caso tenha quaisquer dúvidas, por favor envie um e-mail para o seu ponto focal!

Seu grupo se inscreveu para um dos ciclos anteriores da FRIDA?
Sim
Não
O processo de concessão de subsídios da FRIDA é um processo participativo. Após as propostas
serem recebidas, uma triagem inicial é feita e os grupos que atendem aos critérios participam do
processo de votação, onde as pessoas que se inscreveram votam nos grupos que acreditam serem
prioridade para receber o subsídio. Da última vez em que seu grupo se inscreveu para receber um
subsídio da FRIDA, ele foi selecionado para participar do processo de votação?
Sim
Não
Não nos lembramos

INFORMAÇÕES DE CONTATO
Informações do Grupo
Nome do grupo:
Cidade:
País:
Região:

Presença Digital
Site (se aplicável):
Página do Facebook:
Página do Instagram:
Outro:
Por favor, saiba que todas as comunicações serão enviadas para os contatos mencionados abaixo. O
primeiro e principal contato receberá toda a comunicação referente a esta inscrição para o subsídio e o

segundo contato receberá em cópia (cc) quando possível. Quando possível nós também enviaremos em
cópia (cc) para o endereço de email do grupo, caso exista um. Pedimos o e-mail do grupo quando vocês
se registraram na plataforma. Vocês podem mudá-lo a qualquer momento.

Contato Principal
Pessoa 1
● Primeiro Nome
● Sobrenome
● Pronome
● Ano de Nascimento:
● Papel/Responsabilidade no Grupo:
● Número de Telefone:
● Gênero: Feminino
● E-mail:
Contato Secundário
● Sobrenome
● Pronome
● Ano de Nascimento:
● Papel/Responsabilidade no Grupo:
● Número de Telefone:
● Gênero:
● E-mail:
Contatos Adicionais
● Convites Pendentes
Se vocês gostariam de convidar mais alguém de seu grupo para visualizar ou editar essa proposta de
subsídio, clique no botão roxo abaixo. A pessoa que você convidar será adicionada como colaboradora e,
uma vez que ela tenha aceito o convite, aparecerá na seção de Contatos Vinculados abaixo. Por favor,
note que se vocês quiserem que o contato secundário mencionado acima possa editar a proposta, vocês
podem convidá-lo também. Essa função existe para assegurar que a proposta possa ser co-criada
através de um processo participativo de muitas mãos. Nenhuma comunicação oficial será enviada para
as/os colaboradores.
Mesmo que pessoas diferentes de seu grupo possam trabalhar na inscrição juntas, por favor, lembrem-se
que não mais que uma pessoa consegue acessar a mesma inscrição de proposta ao mesmo tempo.
Lembrem-se sempre de salvar sua inscrição depois de atualizar ou adicionar qualquer coisa.

INFORMAÇÃO DO GRUPO
Nesta seção queremos conhecer melhor seu grupo. Não se sintam pressionades para responder às
questões de nenhum jeito específico. Não existe resposta certa ou errada. A honestidade de vocês é tudo
de que precisamos
Em qual ano o grupo foi fundado?
Seu grupo é registrado legalmente?
Por favor, note que esse não é um critério de elegibilidade para a FRIDA. Se seu grupo não é registrado
vocês ainda podem se inscrever!
Sim
Não
Qual das definições se aproxima melhor de seu grupo?
o Um grupo autônomo (seu grupo não está ligado a nenhuma organização ou instituição
maior)
o Um projeto ou programa de uma organização ou instituição
o Um subgrupo criado dentro de uma organização ou instituição maior para trabalhar
temáticas específicas
o Outro (Por favor, especifique)
Se seu grupo não é um grupo autônomo, por favor, adicione o nome da organização/instituição a qual
seu grupo está ligado e explique brevemente como vocês estão conectades. Por favor, compartilhe de
maneira rápida como as decisões são tomadas e como os financiamentos são gerenciados, dada a
conexão com a organização/instituição.
Como as decisões são tomadas dentro do grupo? Por favor, selecione todas que se
aplicam.
Apenas a liderança do grupo toma as decisões
o Todes do grupo estão incluídes nas tomadas de decisões
• grupo toma decisões a partir de votações
• grupo toma decisões a partir de consensos - todes precisam concordar
o A diretoria do grupo toma as decisões
o As/os membres do grupo tomam as decisões
o A co-liderança do grupo toma as decisões
o Outro
o Outro (Por favor, especifique)
Seu grupo possui uma diretoria ou um grupo de consultoria?
Sim
Não
Quantas pessoas fazem parte da diretoria/consultoria?

Poderiam compartilhar, por favor, a idade, gênero e papel de cada um(a) na
diretoria/consultoria?
Membres da diretoria/consultoria
Membres do Grupo
Quantas pessoas estão no grupo? Isto é, quantas pessoas estão ativamente envolvidas
nas atividades?
Por favor, adicione apenas números sem texto:
Destas/es, quantos membres são:
Você pode escrever 0 se ninguém de seu grupo se encaixar na definição

o

Garotas Cis (menos de 12 anos de idade)

o

Garotas Cis Adolescentes (12-18 anos de idade)

o

Mulheres Cis Jovens (19-30 anos de idade)

o

Mulheres Cis Adultas (31-65 anos de idade)

o

Mulheres Cis Sênior (mais de 65 anos de idade)

o

Garotos Cis ( menos de 12 anos de idade)

o

Garotos Cis Adolescentes (12-18 anos de idade)

o

Homens Cis Jovens (19-30 anos de idade)

o

Homens Cis Adultos (31-65 anos de idade)

o

Homens Cis Sênior (mais de 65 anos de idade)

o

Crianças Trans (menos de 12 anos de idade)

o

Adolescentes Trans (12-18 anos de idade)

o

Jovens Trans (19-30 anos de idade)

o

Adultes Trans (31-65 anos de idade)

o

Sênior Trans (mais de 65 anos de idade)

o

Crianças Intersexo (menos de 12 anos de idade)

o

Adolescentes Intersexo (12-18 anos de idade)

o

Jovem Intersexo (19-30 anos de idade)

o

Adulte Intersexo (31-65 anos de idade)

o

Sênior Intersexo (mais de 65 anos de idade)

o

Outro

Não tem certeza de onde vocês se encaixam na definição?
Quando nascemos somos comumente atribuídes a um gênero ou dois (homem ou mulher). Quando nos
alinhamos com essa atribuição e nos compreendemos como parte desse gênero somos considerades
pessoas cis. Por exemplo, se em seu nascimento você foi considerada uma mulher e você se vê como uma
mulher, então, provavelmente, você é uma mulher cis. Se esse gênero que lhe foi atribuído no
nascimento não é como você se vê atualmente, então, provavelmente você é uma pessoa transgênero ou
não-binária. Nós entendemos que esse tema é muito mais complexo que isso. Essa é uma explicação
breve que nos atende apenas para o preenchimento deste formulário. Entendemos que a identidade de
gênero reflete uma experiência profunda sentida sobre o senso próprio de gênero. Por favor respondam
as perguntas e posicionem as/os membres nas opções que vocês se sentem mais confortáveis. Se
necessário, uma pessoa pode se identificar com mais de uma opção.
Não tem certeza de onde vocês se encaixam na definição?
Compreendemos pessoas cis e pessoas trans da seguinte maneira:
Uma pessoa cis é qualquer pessoa cuja identidade de gênero se alinha com o gênero assinalado em seu
nascimento. Se você foi considerada como mulher no nascimento e se identifica como mulher, então,
você é cis.
Uma pessoa trans é qualquer pessoa cuja identidade de gênero não se alinha com o gênero assinalado
em seu nascimento. Se você foi considerada como mulher no nascimento e se identifica como homem ou
pessoa não-binária, então, você é trans.
Intersexo é um termo utilizado para descrever uma larga variedade de variações naturais do corpo.
Intersexo se refere a indivídues que nasceram com características sexuais (incluindo genitália, gônadas e
padrões de cromossomos) que não se aplicam nas noções típicas e binárias de corpos de homem ou de
mulher.

Compreendemos que esses temas são muito mais complexos que essas definições curtas. Essa é uma
breve explicação que serve apenas para auxiliar no preenchimento deste formulário. Por favor,
respondam e posicionem as/os membres nas opções em que se sentirem mais confortável. Uma pessoa
pode se identificar com mais de uma opção. A FRIDA acredita na autonomia e autodeterminação como
valores feministas essenciais.

O grupo é liderado por:
Por favor, selecione todas as opções que se aplicam. Se vocês sentem que qualquer outra
identidade é importante de ser mencionada, por favor, selecione Outro e especifique.
o
o
o
o
o
o
o
o

Pessoas LGBQA+
Pessoas Trans
Pessoas Intersexo
Pessoas Não-Binárias
Minorias Racial / Étnica
Garotas ou adolescentes com menos de 19 anos
Pessoas vivendo em estados ocupados
Outro, por favor, especifique:

Como vocês já sabem, o processo de decisão de subsídios da FRIDA é um processo participativo. Após
receber sua inscrição, uma equipe de assessoras da FRIDA de cada região irá ler e checar se ela se
encaixa nos critérios da FRIDA. Se sim, a inscrição passará para a fase de votação. Durante esta fase, a
comunidade de jovens feministas que se inscreveu em sua região irá ler sua inscrição e votar nas três
melhores inscrições. E vocês farão o mesmo! Para saber mais sobre o processo, visite nosso site.
Seção: A ser compartilhada com os outros grupos durante a fase de votação
Caso seu grupo chegue até o processo de votação, as respostas para as próximas quatro
perguntas serão compartilhadas com grupos de jovens feministas de sua região. Vocês não
precisam se preocupar com linguagem, estilo ou gramática, mas assegurem-se de que
compartilham toda a informação sobre o trabalho de vocês de maneira clara, precisa e de
dentro do coração do ativismo que praticam.
A votação é anônima, então, NÃO mencione o nome do grupo de vocês e nem insira links ou
nada que possa lhes identificar.
Lembrem-se de escrever apenas o que vocês se sentirem confortáveis de compartilhar com
outros grupos. Após essa seção, vocês terão a oportunidade de adicionar informações
confidenciais que apenas a equipe da FRIDA terá acesso.

Sobre seu grupo:
Como e por que seu grupo foi fundado?
Compartilhe brevemente os motivos pelos quais seu grupo foi fundado, o processo envolvido
na fundação e o que significou para as/os membres que encontraram o grupo nesse momento

Qual a missão de seu grupo?
Compartilhe o propósito principal de seu grupo; nos diga pelo quê vocês lutam! Quais ideias
guiam as atividades de vocês?
Máx.
Escolha na lista a área temática em que o seu grupo se concentra
Pode escolher até 2 temas principais em que trabalha ou adicionar outros.
o Direitos da Mulher
o Direitos LGBTQIA+
o Clima e Direitos Ambientais e Justiça
o Saúde e Direitos Reprodutivos Sexuais
o Outro

Seleccione por favor a população em que o seu grupo se concentra
Você pode pegar de 1 até 4 populações primárias com as quais você trabalha ou adicionar
outras
o Povos indígenas
o Legisladores e decisores políticos
o Pessoas na política
o Líderes comunitários
o Grupos religiosos
o Pessoas que vivem com VIH/SIDA
o Deslocados internos
o Migrantes/imigrantes
o Pessoas que vivem sob ocupação/conflito/guerra
o Pessoas que vivem em contextos pós-conflito
o Pessoas que vivem em favelas/áreas periurbanas
o Pessoas que vivem em áreas rurais
o Sobreviventes de violência de gênero
o Estudantes
o Crianças
o Trabalhadores Domésticos
o Artistas
o Defensores dos direitos humanos em risco

o Prestadores de cuidados de saúde
o Mulheres jovens (20-30)
o Meninas (menores de 19 anos)
o Trans People
o Pessoas intersexuais
o Minorias raciais, étnicas e culturais
o Pessoas com deficiência
o Refugiados
o Homens ou rapazes
o Outro (especificar)

Por favor, selecione a estratégia que você usa em seu trabalho
Você pode escolher de 1 até 4 estratégias primárias que você usa ou adicionar outros
o Microfinanciamento/programas focados em renda e empoderamento econômico
o Comunicações e meios de comunicação
o Respostas de emergência
o Sensibilização
o Política/ Reforma da Lei e/ou Implementação
o Apoio Psicológico
o Advocacia e Campanha
o Assistência Jurídica/Apoio
o Ajuda/Apoio Médico
o Coleta de Dados e Pesquisa
o Produção de Conhecimento & Construção
o Artivismo (incluindo o uso da arte, dança, prosa, pintura, cinema, música, cultura, poesia etc.)
o Trabalho Coletivo/Autocuidado e de Bem-Estar
o Criação de Espaços Seguros-Abrigo Habitacional/Centro de Crise
o Reforço das capacidades através da educação/formação
o Edifício comunitário
o Ação direta, mobilização de rua/ protestos
o Convocações/ espaços para estratégias coletivas
o Mobilização de recursos (collec
Sobre seu trabalho:
Compartilhe as principais atividades que seu grupo realizou no passado. Se vocês estão
começando agora, quais são as atividades principais que vocês têm planejadas?
Abaixo vocês encontrarão algumas perguntas-guia para ajudar a responder esta pergunta, mas
sintam-se livres para nos contar sobre seu trabalho da maneira que fizer mais sentido. Por
favor, especifique o máximo possível.
o
o

Quais são as atividades principais realizadas pelo grupo?
Por que vocês escolheram essas atividades?

o
o
o

Vocês trabalham num nível local, nacional, regional ou internacional?
Quem são as pessoas envolvidas nas atividades e quem são as pessoas que se
beneficiam dessas atividades?
Quais mudanças vocês esperam ver/provocar a partir de suas atividades?

Sobre o subsídio
Em um compromisso com a sustentabilidade das coletivas jovens feministas, a FRIDA apoia grupos mais
que projetos específicos. O subsídio principal da FRIDA é de 6,000 USD, tem duração de um ano e pode
ser usado para projetos específicos em que seu grupo esteja trabalhando (oficinas, encontros, artes,
protestos, etc) E/OU para apoio geral, como custos operacionais de sua organização (espaço de
escritório, administração, salários). O SUBSÍDIO DA FRIDA É FLEXÍVEL!
Para saber mais sobre o subsídio da FRIDA e para o quê ele pode ser utilizado, visite nosso site
Como seu grupo utilizará o subsídio da FRIDA?
O subsídio da FRIDA pode ser usado para investir em fortalecimento do grupo, pagar salários,
iniciar novos projetos e atividades, manter atividades que já estão em andamento e outras
atividades de encontro às necessidades do grupo. Abaixo vocês encontrarão algumas
sugestões para ajudar a responder a esta pergunta, mas sintam-se livres para falar sobre seu
trabalho da maneira que fizer mais sentido. Por favor, especifiquem o melhor possível.
o
o
o

o

Atividades: Por favor, listem e descrevam as atividades propostas ou planos para o
período do subsídio (2022-2023).
Orçamento Geral: Por favor, listem os custos gerais ou das atividades que vocês
planejam pagar com o subsídio.
Impacto esperado e Avaliação: Quais mudanças vocês antecipam que ocorrerão como
resultado dessas atividades? Como vocês irão medir ou registrar essas mudanças
enquanto elas ocorrem? Quais mudanças vocês esperam ver dentro do grupo?
Desafios: Quais os desafios em potencial ou riscos que vocês devem encontrar
enquanto realizam seu trabalho - e como vocês pensam em superar tais desafios?

Consentimento
() Eu compreendo e dou meu consentimento de que minhas respostas acima serão
compartilhadas com outros grupos jovens feministas em minha região, caso meu grupo passe
para a fase de votação.

Seção: Visível apenas para a equipe FRIDA e para o Comitê de Conselheires da FRIDA
Existe alguma ideia ou projeto que você prefere manter em privado e não compartilhar
com os grupos inscritos? Por favor, sinta-se livre para compartilhar aqui.

Juventude, Feminismo e seu trabalho
A participação e liderança jovem é um foco em seu trabalho? É um tema
normalmente discutido ao planejar as atividades? Qual a compreensão de
"juventude" e a idade da juventude em seu contexto?
Feminismo é um foco em seu trabalho? É um tema normalmente discutido ao
planejar as atividades? Qual a compreensão de "feminismo" em seu contexto?
Você está em conexão com outras organizações/grupos/redes feministas de sua
região?
Sim
Não
.Por favor, liste o nome da(s) organização(ões).

A FRIDA conduz um processo de due diligence (busca e análise prévia de informações sobre uma
organização) antes de premiar os subsídios. Uma parte desse processo é contatar organizações que
conhecem as pessoas inscritas.

REFERÊNCIAS DO GRUPO E RECOMENDAÇÕES
REFERÊNCIA 1 DO GRUPO
Por favor, forneça um contato de referência de uma organização de MULHERES/FEMINISTA/LGBTQAI+ em
seu país ou região que conheça seu grupo e que possa ser contatado para fornecer uma referência. Por favor,
inclua nomes, e-mails, números de telefone e quaisquer outras informações de contato (incluindo como eles
conhecem o grupo).
● Língua de preferência:
○ Inglês
○ Espanhol
○ Francês
○ Português
○ Árabe
○ Russo
○ Mandarim
● Primeiro Nome
● Sobrenome
● Organização
● E-mail
● Fone
● Outras informações do contato
● Como conhece seu grupo

REFERÊNCIA 2 DO GRUPO
Por favor, forneça referência de um(a) indivídue fora de seu grupo que saiba sobre seu trabalho e possa ser
contatade sobre seu trabalho. Por favor, inclua nomes, e-mails, números de telefone e quaisquer outras
informações de contato (incluindo como eles conhecem o grupo).
● Primeiro Nome
● Sobrenome
● Organização
● E-mail
● Fone
● Outras informações do contato
● Como conhece seu grupo

INFORMAÇÃO FINANCEIRA
Por favor, forneça seu orçamento do ano atual, do ano passado e do ano que vem. Ele deve refletir a
quantia de dinheiro orçada para as atividades de cada ano. Por favor, responda apenas com números,
sem texto, e lembre-se de inserir o valor em dólares americanos (USD). Saiba que a FRIDA apoia grupos
recém-fundados e que encoraja as inscrições de grupos que nunca receberam financiamento antes. Se
vocês não receberam nenhum financiamento antes, por favor, responda com 0.
Qual foi seu orçamento total do ano passado (2021)?
Qual seu orçamento total para esse ano (2022)?
Qual seu orçamento total confirmado para o ano que vem (2023)?
Quais são suas fontes atuais de financiamento e/ou como vocês mobilizam recursos
para o trabalho? Por favor, marque todas as opções que se aplicam
o Taxas de afiliação (para membres)
o Atividades geradoras de renda
o Crowdfunding online (vaquinha coletiva online)
o Eventos e iniciativas da comunidade
o Fundos pessoais de pessoas da equipe
o Doações individuais
o Doações em espécie
o Subsídios
o Nunca nos mobilizamos para conseguir recursos para nossas atividades.
o Outro (Por favor, especifique)
Seu grupo já recebeu financiamento antes?
Sim
Não

Por favor, liste o nome de fundadoras(es) do grupo.
Fundadoras(es)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Nesta seção, gostaríamos de perguntar algumas perguntas adicionais para melhor compreender o
contexto de seu trabalho. A FRIDA está profundamente interessade em compreender os desafios e
realidades de grupos jovens feministas em todo o planeta. Entendemos esse processo de inscrição como
uma oportunidade para aprendermos sobre diferentes movimentos feministas, práticas, tendências e
desafios, o que nos ajuda a montar programas e estratégias.
Por favor, note que as perguntas desta seção não são obrigatórias. Adoraríamos saber mais sobre vocês
e seu contexto e encorajamos que respondam às perguntas, mas respeitamos seu tempo e escolha.
Vocês podem escolher não responder a nenhuma das perguntas e isso não afetará o seu processo de
inscrição.
Sabemos que feminismo pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes em contextos
diversos. O que feminismo significa para o grupo de vocês? Vocês se sentem conectades à palavra
"feminismo" e ao movimento feminista?
Cuidado coletivo entre jovens ativistas feministas é um dos princípios centrais para a FRIDA.
"Cuidado" é um termo discutido em seu grupo? Conte-nos brevemente o que cuidado significa
para vocês e como isso se reflete em seu trabalho.
Quais vocês acreditam serem os desafios principais que jovens feministas enfrentam em seu país
e/ou região?
Quais são os desafios principais que seu grupo enfrenta? Vocês podem escolher quantas opções
quiserem!
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Falta de financiamento flexível e sustentável;
Não conhecemos oportunidades de financiamentos e subsídios;
Oportunidades de financiamentos e subsídios não estão disponíveis em nossa(s) língua(s)
local(is);
As questões com as quais trabalhamos não são apoiadas por muitos financiadores;
Dependemos de trabalho voluntário e não podemos pagar por uma equipe;
É difícil manter as pessoas na organização;
Pessoas se cansam, tornam-se desmotivadas e experienciam burnout (cansaço extremo causado
pelo trabalho);
É difícil alcançar as pessoas e incluí-las em nossas atividades;
Ameaças de segurança física por conta do trabalho que realizamos;
Ameaças online, ataques e assédios por conta do trabalho que realizamos;
• trabalho que realizamos é sancionado ou vigiado pelo governo;

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

É difícil registrar ou não conseguimos registrar nossa organização;
Nossa organização necessita de atividades de fortalecimento de capacidades e treinamentos;
Fundamentalismo e encerramento de espaços democráticos;
Reações fortes e negativas ao feminismo;
Dificuldades em trabalhar com gerações diferentes;
Instabilidade política;
Conflitos e Violência;
Falta de um espaço físico de trabalho;
Conexão de Internet;
Não enfrentamos nenhum dos desafios listados aqui;
Outro

Às vezes, outres doadoras(es) nos pedem contatos de organizações e coletivas trabalhando em
temáticas específicas para levar em consideração para financiamentos. Vocês gostariam que o contato
de vocês fosse compartilhado e nos autoriza a compartilhá-lo?
Sim
Não
O processo de inscrição da FRIDA é co-criado de maneira participativa e estamos sempre tentando
melhorar. Aprendemos a cada novo ciclo de subsídios! Vocês possuem quaisquer sugestões ou
feedbacks referentes ao formulário de inscrição ou a qualquer outra coisa do processo de inscrição até
agora?
Muito obrigade por compartilhar um pouco de seu trabalho conosco! Apreciamos o tempo e esforço
colocados nesse processo.
Esperamos que esse processo de inscrição tenha sido uma oportunidade para seu grupo se inspirar em
seu próprio trabalho e trabalhar juntes para co-criar as realidades feministas que queremos ver
materializadas.

