PRINCIPAIS FINANCIADORES DE PROJETOS PASTORAIS
Fundações sediadas nos EUA
1. RASKOB - Fundação Raskob para Atividades Católicas
(A) Objetivo principal como financiador: Socioeconômico. Pastoral/religioso: Religiões católicas
romanas, atividades caritativas, literárias e educativas, com foco nas prioridades pastorais dos
Bispos Católicos dos Estados Unidos.
(B) Países/continentes prioritários que atendem: África, Ásia, América Latina, Europa Oriental e
EUA.
(C) Formulário de candidatura: Processo em duas etapas. Passo 1: 8 de junho até 30 de julho.
Apresentar um resumo do projeto proposto e do Agente Fiscal. Para inscrições nos EUA, é
necessário registrar-se no Diretório Católico Oficial. As candidaturas apresentadas por
Congregações Internacionais para projetos internacionais devem ter uma Carta de Endosso
assinada e selada pelo Ordinário Local e / ou Superior Provincial. Passo 2. Inscrição online até
15 de janeiro.
D) Língua(s) de aplicação: Não especificado.
(E) Período de inscrição: Conforme descrito acima; Etapa 1: Resumo de 8 de junho a 30 de julho
para projetos planejados para maio seguinte. Passo 2; 15 de janeiro (desde que o resumo tenha
sido aceito). Se aprovado, os fundos são apresentados no final de maio.
(F) Site: http://www.rfca.org/
(G) Nota: A fundação tem interesse especial em projetos nos quais a sustentabilidade e os
recursos/apoio locais são evidentes. Não há subsídios para redução de dívidas, propinas, bolsas
de estudo, fundos de doação, pesquisa ou subsídios contínuos. Baixa prioridade para projetos
de construção que não são aceitos até que 50% do total necessário esteja em progresso. A
fundação não concede subsídios para a mesma organização de forma contínua, nem aceita
pedidos individuais ou pós-fatos.
2. Fundação Loyola, INC.
(A) Objetivo principal como financiador: Socioeconómico. Pastoral/religioso. O foco está nas
atividades missionárias católicas no exterior, instituições católicas norte-americanas e
organizações de caridade de especial interesse para os curadores. Os projectos financiados
incluem: construção de conventos, seminários, capelas, hospitais, centros sociais, máquinas
agrícolas, equipamento audiovisual, sistemas de irrigação, equipamento de laboratório, etc.

(B) Países/continentes prioritários que atendem: América Central, América do Sul, África e Índia.
C) Formulário de candidatura: Sim. Formulário da Fundação obrigatório. Enviar carta em inglês
para o Sr. Gregory McCarthy, IV, Exec. Dir.
D) Língua(s) de aplicação: Inglês.
(E) Período de inscrição: 31 de março para a reunião do Conselho em junho e 30 de setembro
para a reunião do Conselho em dezembro.
(F) Site: https://www.loyolafoundation.org/
(G) Nota: As solicitações devem ser de natureza capital e auto-sustentáveis após a conclusão. A
fundação não aceita pedidos de despesas operacionais, bolsas de estudo, propinas, fundos de
dotação, despesas de viagem ou custos de reunião. A fundação não concede fundos para
subsídios contínuos, necessidades de emergência, seminários menores ou indivíduos. A
Fundação Loyola geralmente não considera pedidos de subvenção para projetos localizados
dentro dos Estados Unidos continentais.
3. Fundação KOCH, INC.
(A) Objetivo principal como financiador: Pastoral/religioso. 1) programas e atividades de
evangelização direta, 2) educação e desenvolvimento religioso de clérigos, religiosos e
evangelistas leigos, 3) assistência às escolas católicas onde elas são o principal meio de
evangelização, e 4) promoção da presença católica através dos meios de comunicação de
massa.
(B) Países/continentes prioritários que atendem: Mundialmente.
C) Formulário de candidatura: Sim. Escreva em inglês para solicitar um formulário de inscrição,
dando uma breve descrição do projeto. Nenhum e-mail ou fax aceito.
D) Língua(s) de aplicação: Inglês.
(E) Período de inscrição: Enviar solicitações entre 1º de janeiro e 1º de maio. As subvenções são
atribuídas em março do ano seguinte.
(F) Site: http://www.thekochfoundation.org/
(G) Nota: Apoio financeiro não fornecido para bolsas de estudo ou para a construção de
faculdades. A fundação não fornece suporte para construção e/ou renovação.

4. Fundação Conrad N. Hilton
(A) Objetivo principal como financiador: Freiras, crianças afetadas pelo HIV/AIDS. Acolhimento
de jovens. Desabrigo. Prevenção do abuso de substâncias. Água segura, cegueira evitável,

educação católica. Alívio de desastres e recuperação. Hospitalidade. Esclerose múltipla.
(B) Países/continentes prioritários que atendem: Os Estados Unidos e mundialmente.
C) Formulário de candidatura: Não especificado.
D) Língua(s) de aplicação: Não especificado.
(E) Período de inscrição: A Fundação Conrad Hilton não aceita propostas não solicitadas e não
concede subsídios a pessoas físicas.
(F) Site: https://www.hiltonfoundation.org/
(G) Nota: Consulte o site para perguntas frequentes (FAQ'S).

5. Fundação Arthur S. Demoss
(A) Objetivo principal como financiador: Pastoral/ Religioso. O propósito geral é ajudar na
evangelização cristã e no discipulado dos povos do mundo. Isso é feito através de dois projetos:
Power for Living (Poder para Viver, em tradução livre) e Literature for Little Ones (Literatura para
Pequeninos, em tradução livre).
(B) Países/continentes prioritários que atendem: Ásia, África, Tanzânia e Uganda, Europa
Oriental, Bolívia, França, EUA.
(C) Formulário de candidatura: Não. Escreva um resumo de não mais de três páginas. O resumo
deve incluir uma descrição do projeto, um orçamento detalhado e os fundos já disponíveis ou
prometidos, bem como relatórios financeiros completos para os três últimos anos e o Conselho
de Administração.
D) Língua(s) de aplicação: Não especificado.
(E) Período de inscrição: Enviar proposta entre 1º de janeiro e 31 de março ou entre 1º de maio
e 30 de setembro.
(F) Site: n / a. Endereço postal: 777 South Flagler Drive, Phillips Point, Suite 1600 West Palm
Beach, FL 33401, EUA.
(G) Nota: Nenhum empréstimo ou concessões aos indivíduos, às igrejas locais ou às agências
denominational.
6. Catholic Human Services Foundation (antiga Fundação Hackett)
(A)

Objetivo

principal

como

financiador:

Socioeconômico.

Pastoral/religioso.

Projetos

relacionados à igreja, direitos humanos, ajuda de emergência, saúde, prevenção de doenças,
saneamento, nutrição, habitação, transporte. Preocupação especial para com mulheres, crianças,
idosos, deficientes.

(B) Países/ continentes prioritários que atendem: EUA e mundialmente.
C) Formulário candidatura: Sim. Escreva uma carta explicando o projeto e solicitando o formulário
de inscrição à Sra. Maggie Hackett, Diretora de Subsídios.
D) Língua(s) de aplicação: Inglês.
(E) Período de inscrição: Antes do dia 5 de cada mês ou conforme indicado no formulário de
candidatura. Os pedidos são revistos todos os meses.
(F) Site: http://catholichumanservicesfoundation.org/
(G) Nota: A ajuda é limitada a organizações católicas capazes de apresentar cópia de uma carta
de determinação da IRS, observando o status 501c (3) e o número de identificação de funcionário.
Não concede aos indivíduos fundos de dotação, bolsas de estudo, bolsas de estudo, salários,
conferências ou projectos de demonstração. Sem co-financiamento, conceder apenas através de
organizações sem fins lucrativos com sede nos EUA.
Outras Fundações Pastorais dos EUA incluem:
Fundação Chatlos, INC - http://www.chatlos.org/
Fundação Frank J. Lewis - sem site. PO Box 9726, Riviera Beach, FL 33419, EUA.
McCaddin-McQuirck Foundation, INC - nenhum site. 665 Fifth Avenue, New York, NY 100225305, EUA.
Fundação Internacional Serra - www.foundation.serra.org
Fundação W. O'Neil - sem website. 5454 Wisconsin Ave, Ste 730, Chevy Chase, MD 20815, EUA.

