
co-criarco-criarco-criar

CONSTRUIR PONTESCONSTRUIR PONTESCONSTRUIR PONTES

FLORESCER

movermovermover

x 15

x 12

x 6

x 10

x 9

SISTEMA ESTRATÉGICOSISTEMA ESTRATÉGICOSISTEMA ESTRATÉGICO      DEDEDE MELMELMEL DADADA FRIDAFRIDAFRIDA



AA CONSTELAÇÃOCONSTELAÇÃO

CONSTRUIRCONSTRUIRCONSTRUIRPONTESPONTESPONTES
x 12x 12



A FRIDA direciona mais e melhores recursos a jovens organizadoras
feministas, fortalecendo seu ativismo de forma sustentável e mais segura e

desenvolvendo sistemas participativos que atendam às necessidades de suas
comunidades.

O apoio a Grupos
Parceiros é

amplificado e
aprofundado a fim de

gerar recursos
significativos para o

aumento de sua
capacidade de
organização

feminista.

Promoção da autonomia
de organizadoras
feministas jovens,

abraçando linguagens
plurais e melhorando

nosso trabalho, em
contextos locais e

regionais, em relação a
todas as estratégias e
práticas coletivas da

FRIDA.

Jovens
organizadoras

feministas contam
com mais e

melhores recursos e
conexões, sua

liderança é
promovida

coletivamente,
estrategicamente e

com sucesso.

O apoio a Assessores é
amplificado visando a

um engajamento
significativo, de forma

que se desenvolvam
com capacidade

fortalecida, tendo seu
tempo e esforço

recompensado e suas
vozes e visões,
consideradas.



3 Sonhos, 5 Planetas e 15 Sinais de3 Sonhos, 5 Planetas e 15 Sinais de
Mudança com Foco no CuidadoMudança com Foco no Cuidado

Extremo e no Bem-Estar PlanetárioExtremo e no Bem-Estar Planetário  
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Princípios de felicidade, políticas e
práticas relativas ao bem-estar e ao
cuidado são vibrantes no trabalho
diário. Pausas compartilhadas são

incentivadas com o propósito de
reconhecer e comemorar os marcos

atingidos.

Tecnologia simplificada, política de
dados e práticas priorizam a

segurança, a responsabilidade
compartilhada e a acessibilidade

holísticas para fortalecer “a
experiência FRIDA” no trabalho de

rotina.

A FRIDA abarca felicidade, bem-estar, cautela tecnológica e uso de dados
por meio do cuidado extremo e de estratégias de segurança.

https://youngfeministfund.org/wp-content/uploads/2019/06/Happiness-Manifestx-web.pdf
https://youngfeministfund.org/wp-content/uploads/2020/08/tech_principles1.pdf


O trabalho da FRIDA desabrocha e se torna mais profundo, permitindo que
a organização faça seu trabalho e cumpra sua missão de forma mais

estratégica e sustentável.

A governança feminista e o
fortalecimento organizacional, com

consultas à comunidade nos processos
de tomada de decisão, se aprofundam,

se consolidam e geram coesão e
equilíbrio com os planos de trabalho.

A FRIDA tem recursos adequados para
propiciar criatividade, cuidado e

inovação, ao mesmo tempo garantindo
sustentabilidade e resiliência

institucional.



A FRIDA representa bem-estar planetário para jovens organizadoras
feministas, ativistas e colaboradores.

Existe uma política de gestão ambiental, com as práticas da FRIDA
sendo ambientalmente sustentáveis.



Os sinais de mudança serão divididos por ano, tipo de subsídio*, país, região*, autoidentificação*, área temática*, população-alvo*, estratégia focada* e áreas de mudança.Os sinais de mudança serão divididos por ano, tipo de subsídio*, país, região*, autoidentificação*, área temática*, população-alvo*, estratégia focada* e áreas de mudança.
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A FRIDA celebra e é exemplo de diversidade e inclusão para jovens
organizadoras feministas e para sua própria organização. 

Uma cultura organizacional
feminista floresce com o RH

feminista, e toda a diversidade
da comunidade FRIDA é central

e celebrada.

Estratégias participativas sob
medida para apoiar melhor a
juventude trans, a juventude

indígena, meninas adolescentes
e jovens imigrantes, e para

chegar a trabalhadores do sexo.



A FRIDA atua em defesa de mais espaços seguros para a disrupção criativa
e o engajamento comunitário significativo voltados a jovens organizadoras

feministas.

Ativismo filantrópico para
substituir o discurso dominante e
as práticas convencionais em prol

do engajamento de jovens
organizadoras feministas.

Apoiar engajamento
significativo e intencional de

jovens organizadoras
feministas em espaços de defesa

e investimento de recursos.

Sonho nº 6Sonho nº 6

Planeta nº 12Planeta nº 12 Planeta nº 13Planeta nº 13
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2 Sonhos, 4 Planetas e 6 Sinais de2 Sonhos, 4 Planetas e 6 Sinais de
Mudança para Cultivar uma CulturaMudança para Cultivar uma Cultura

de Colaboraçãode Colaboração
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A FRIDA adota um éthos feminista sustentado pela solidariedade
intercomunitária e por vínculos de confiança para fortalecer um

ecossistema participativo.

Colaborações e conexões
ativas em toda a

comunidade FRIDA, focando
a solidariedade,

desenvolvendo a liderança
coletiva e atuando

colaborativamente para
mudar.

Espaços e momentos de
trabalho interequipes são
celebrados com papéis e
responsabilidades bem-

definidos em cada fluxo de
trabalho compartilhado e
com processos claros de

tomada de decisão.

A cultura participativa
baseada em

responsabilização e
tomada de decisão

transparente assegura o
aprendizado constante e a

capacidade de passar
rapidamente pelos

processos.



A FRIDA se cerca de alianças feitas com propósito e de um ecossistema mais
amplo, formado por organizações semelhantes.

Parcerias mais abrangentes e fortes
entre setores, com aliades que se

alinham à missão e aos valores da
FRIDA.
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2 Sonhos, 3 Planetas e 10 Sinais de2 Sonhos, 3 Planetas e 10 Sinais de
Mudança Cultivando Agilidade,Mudança Cultivando Agilidade,
Flexibilidade e AdaptabilidadeFlexibilidade e Adaptabilidade

Os sinais de mudança serão divididos por ano, tipo de subsídio*, país, região*, autoidentificação*, área temática*, população-alvo*, estratégia focada* e áreas de mudança.Os sinais de mudança serão divididos por ano, tipo de subsídio*, país, região*, autoidentificação*, área temática*, população-alvo*, estratégia focada* e áreas de mudança.
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A FRIDA fomenta tanto a aprendizagem organizacional como uma
comunidade aberta e centrada na responsabilização.

As mudanças, aprendizagens e dificuldades
mais relevantes tanto para o ativismo

feminista jovem como para a estratégia
participativa da FRIDA são compartilhadas

e visibilizadas para elucidar e continuar
combatendo a violência patriarcal.

Uma cultura organizacional de
aprendizagem é alimentada por meio de
compromissos coletivos e sistemas ágeis,
que disponibilizam regularmente dados

mais robustos e facilitam o fluxo contínuo
de conhecimento na comunidade FRIDA.



A FRIDA responde a crises e contextos restritivos e voláteis no tempo certo
e com empatia.

Respostas empáticas e processos de resiliência
fazem parte da Estratégia de Assistência e

Solidariedade em Emergências da FRIDA para
melhor apoio em tempos de crise e ambientes

restritivos.

Sonho nº 10Sonho nº 10

Planeta nº 20Planeta nº 20


