Fontes de financiamento: foco REFUGIADOS
1. Fundo Mundial de Socorro e Desenvolvimento Primaz, Igreja
Anglicana do Canadá - “Primate’s World Relief and Development
Fund, Anglican Church of Canada” (PWRDF)
(A) Objetivo principal como financiador: socioeconômico. Trabalhando através de
igrejas Anglicanas e grupos ecumênicos ao redor do mundo, o fundo apoia uma ampla
gama de projetos com o objetivo local de autossuficiência, como projetos de
desenvolvimento, ajuda de emergência e auxílio a refugiados. O PWRDF apoia
refugiados através do trabalho de reconstrução e reinstalação em um país anfitrião.
Direitos humanos, desenvolvimento comunitário, construção de capacidades e
trabalho de justiça. As atividades no exterior incluem bolsas de estudo e
treinamento, viagens para seminários, biblioteca de recursos de vídeo, programa de
visitantes do Terceiro Mundo e co-coordenadores de desenvolvimento a educação e
coordenadores de refugiados para aumentar a conscientização e a compreensão de
justiça.
(B) Países/continentes com atendimento prioritário: África, Ásia, América Latina e
Canadá (Nativos).
(C) Formulário de inscrição: Não especificado. Escreva para solicitar o “Guia de
Envio de Projetos”.
(D) Idioma(s) de inscrição: Não especificado.
(E) Época do ano para inscrição: O comitê se reúne trimestralmente. O processo de
aprovação do projeto geralmente leva entre 3-4 meses.
(F) Endereço de Internet: http://pwrdf.org/
(G) Nota: Nenhum apoio para trabalho pastoral ou missionário, evangelização ou
construção de igrejas. Os projetos relacionados ao ensino primário e secundário
formal são de baixa prioridade.

2. Refugiados Internacional Japão - “Refugees International
Japan” (RIJ) a/c Shown Shell Sekiyu K.K.
(A) Objetivo principal como financiador: socioeconômico. RIJ é uma organização
independente, sem fins lucrativos e completamente voluntária. Seu foco são as
necessidades de refugiados. Seu objetivo é restaurar o bem-estar físico e mental assim
como a dignidade dos refugiados através de assistência financeira de emergência para
alimentação, abrigo, assistência médica e apoio de reabilitação para o financiamento
de projetos que promovam a saúde, nutrição, bem-estar psicológico, educação,
pessoal e autoajuda. Os tipos de projetos financiados são: assistência básica de ajuda
de emergência e programas de autossuficiência. O RIJ também favorece programas de
assistência aos mais vulneráveis: crianças, mulheres, idosos e deficientes.
(B) Países/continentes com atendimento prioritários: África, Ásia, América Latina,
Pacífico e todo o Mundo.
(C) Formulário de inscrição: não especificado. Escreva um breve carta sumária para
obter os requisitos da proposta.

(D) Idioma(s) de inscrição: Não especificado.
(E) Época do ano para inscrição: a qualquer momento.
(F) Endereço de Internet: http://refugeesinternationaljapan.org/
(G) Nota: O financiamento é fornecido apenas a ONGs confiáveis e agências de ajuda
com eficiência comprovada. A RIJ financia projetos que ajudam diretamente os
refugiados e deslocados internos que foram forçados a fugir da sua pátria devido a
perseguição política, racial ou religiosa ou por medo de danos físicos.

3. Ato Ação das Igrejas Unidas - “Action of Churches Together Act”
- Países Baixos
(A) Objetivo principal como financiador: socioeconômico. Auxílio de emergência,
incluindo preparação a desastres e reabilitação, ajuda a refugiados, pessoas
deslocadas, deficientes e marginalizadas. Critérios para decisões: necessidades,
viabilidade e confiabilidade, participação do "grupo-alvo", não discriminação,
educação de risco, preocupação especial com a mulher e o meio ambiente.
(B) Países/continentes com atendimento prioritário: Africa, Ásia, América Latina, o
Pacífico e Europa Oriental.
(C) Formulário de inscrição: Não especificado. Enviar carta/proposta.
(D) Idioma(s) de inscrição: Holandês, Inglês, Francês, Espanhol ou Português.
(E) Época do ano para inscrição: a qualquer momento.
(F) Endereço da Internet: https://www.kerkinactie.nl/
(G) Nota:

4. Comissão Católica Internacional de Migração - “International
Catholic Migration Commission” (ICMC)
(A) Objetivo principal como financiador: socioeconômico. A ICMC serve pessoas
removidas de seus lares em áreas de migração forçada. Responde às necessidades
imediatas dos refugiados, dos deslocados internos e dos migrantes forçados, e
concentra-se nos mais vulneráveis dessas populações. A ICMC também trabalha para
soluções mais duráveis: retorno, reintegração e reinstalação. A ICMC ajuda os
migrantes, refugiados ou pessoas deslocadas com ênfase no apoio não-material em
crise: administração de programas, assistência técnica, pessoal, programas de
reabilitação e integração são de grande escala e recebem a maior parte do
financiamento. Os programas patrocinados são aqueles de menor escala em
treinamento de vocação e liderança.
(B) Países / continentes com atendimento prioritário: África, Ásia, América Latina,
Pacífico, Europa e Estados Unidos.
(C) Formulário de inscrição: Não especificado. Entre em contato com o Departamento
de Operações para obter o formato para submissão do programa.
(D) Idioma(s) da inscrição: Não especificado.
(E) Época do ano para inscrição: a qualquer momento.
(F) Endereço de Internet: http://www.unhcr.org/
(G) Nota:

5. Serviço Mundial da Igreja - “Church World Service” (CWS)
(A) Objetivo principal como financiador: socioeconômico. O CWS apoia o
desenvolvimento de autoajuda sustentável, atende necessidades de emergência,
auxilia refugiados e ajuda a resolver as causas fundamentais da pobreza e da falta de
poder. O CWS fornece cobertores e outras fontes de esperança para seus vizinhos
próximos e ao redor de todo o mundo.
(B) Países/continentes com atendimento prioritário: todo o mundo.
(C) Formulário de inscrição: Não há. Enviar proposta de projeto.
(D) Idioma(s) de inscrição: Não especificado.
(E) Época do ano para inscrição: a qualquer momento.
(F) Endereço da Internet: https://cwsglobal.org/
(G) Nota:

