
Direitos Humanos  
	
1. United Purpose (antiga Concern Universal) 

(a)  Principal objetivo como financiadora: Socioeconômico: desenvolvimento liderado pela 
comunidade, segurança alimentar, saúde, direitos humanos, desenvolvimento de habilidades, 
água e saneamento, prevenção e recuperação de desastres. 
(b) Principais países / continentes atendidos: África, Ásia e América Latina. 
(c) Forma de se candidatar: Não especificado.  Entre em contato por carta ou e-mail. 
(d) Idioma (s) da candidatura: Não especificado. 
(e) Período do ano para se candidatar: Qualquer período. 
(f) Endereço eletrônico: http://united-purpose.org/concern-universal 
(g) Observação: A United Purpose insiste na ampla participação da comunidade. 
 
	
	

2. Christian Aid  
(a) Principal objetivo como financiadora: Socioeconômico.  Desenvolvimento eclesiástico em 
muitas áreas da educação informal, saúde, desenvolvimento rural, desenvolvimento 
infraestrutural, com foco também em direitos humanos, advocacia, meio ambiente, mudança 
climática, mulheres, crianças, refugiados, pessoas com deficiência; e também ajuda de 
emergência. 
(b) Principais países/continentes atendidos: África, Ásia, América Latina, Oceania e Oriente 
Médio. 
c) Forma de se candidatar: Não especificado.  Escreva para pedir orientações sobre a 
candidatura. 
(d) Idioma (s) da candidatura: inglês, francês, espanhol ou português. 
(e) Período do ano para se candidatar: Qualquer período.  
(f) Endereço eletrônico: https://www.christianaid.org.uk/  
(g) Observação: o principal critério para os projetos é se eles favorecem os pobres.  
	
	

3. Oxfam-Solidarity  
(a) Principal objetivo como financiadora: Socioeconômico.  Ajuda de emergência, auxílio-
alimentação e reabilitação.  Enfoque na agropecuária, educação, projetos de treinamento e 
saúde; projetos de geração de renda, comercialização e abastecimento também são 
financiados.  Voluntários também são designados para trabalhar diretamente com grupos 
estrangeiros de assistência a refugiados, direitos humanos e de auxílio para catástrofes.  
Reaproveitamento de roupas e produtos usados.  Na Bélgica: Informação, consciência 
pública, mobilização, advocacia, ação política e arrecadação de fundos. 
(b) Principais países / continentes atendidos: África, Ásia e América Latina. 
c) Forma de se candidatar: Não especificado.  Envie uma carta à Comissão de Projeto. 
(d) Idioma (s) da candidatura: Não especificado. 
(e) Período do ano para se candidatar: Qualquer período. 
(f) Endereço eletrônico: https://www.oxfamsol.be/ 
(g) Observação: 	
	
 
 



4. Dreikonigsaktion der Katholischenjungschar Osterreichs – DKA 
(The Catholic Children’s Movement of Austria 

(a)   Principal objetivo como financiadora: Socioeconômico.  Pastoral/religioso.Projetos 
sócio-pastorais integrados, sobretudo para: mulheres, crianças, grupos étnicos e de minorias, 
direitos humanos, meio ambiente, formação pastoral, liderança.  Pessoal. Educação informal, 
alfabetização, comunicação, apostolado da Bíblia, sobretudo para a inculturação. 
(b) Principais países / continentes atendidos: África, Ásia e América Latina. 
(c) Forma de se candidatar: submeter a proposta de projeto.  DKA e KFB têm um 
departamento de projeto em comum, que lida com quaisquer candidaturas recebidas. 
(d) Idioma (s) da candidatura: alemão, espanhol, português, francês ou inglês. 
(e) Período do ano para se candidatar: Qualquer período. 
(f) Endereço eletrônico: www.jungschar.at 
(g) Observação: Todos os projetos devem demonstrar bastante empenho e atender às 
necessidades genuínas da igreja e da sociedade.  O treinamento de especialistas indígenas 
remunerados é bastante incentivado.  	
	
	

5. France Libertes 
(a) Principal objetivo como financiadora: Socioeconômico.  Desenvolvimento comunitário, 
educação, serviços sociais e a defesa dos direitos humanos são as principais preocupações da 
fundação. France Liberté denuncia as violações das liberdades fundamentais e dos direitos 
dos trabalhadores, promovendo melhorias e iniciativas locais, para ampliar o acesso à 
educação, saúde, legislação, justiça e habitações dignas.  A fundação luta para falar por 
aqueles que não têm voz. 
(b) Principais países / continentes atendidos: África, Ásia e América Latina. 
(c) Forma de se candidatar: Entre em contato com o diretor e faça uma breve descrição do 
projeto que está sendo apresentado. 
(d) Idioma (s) da candidatura: Não especificado. 
(e) Período do ano para se candidatar: Qualquer período. 
(f) Endereço eletrônico: www.France-libertes.fr 
(g) Observação:  
 
 
Outras agências de recursos humanos incluem: 
 
Broederlijk Deelen na categoria Geral 
 
Entraide na categoria Geral 
 
Development and Peace na categoria Geral 
 
Caritas Austrália na categoria Educação 
 
Primate's World Relief and Development Fund, Anglican Church of Canada (PWRDF) na 
categoria Refugiados 
 
Christian Aid na categoria Pessoas com Deficiência 
 
Womankind na categoria Mulheres 
 


