FINANCIADORES DE DESENVOLVIMENTO, BEM-ESTAR E ASSISTÊNCIA
EMERGENCIAL:
Este grupo de financiadores inclui não somente trabalho de
desenvolvimento, mas também de bem-estar/assistência emergencial.

1. Misean Cara, Irlanda
(a) Principal objetivo como financiador: Socioeconômico: Educação, saúde, desenvolver as
comunidades rurais e urbanas, gerar renda, meio ambiente, saneamento básico.
(b) Países/continentes prioritários servidos por eles: África, América Latina e Ásia.
(c) Formulário próprio: Sim.
(d) Língua(s) de solicitação: Inglês.
(e) Prazo de solicitação: Não existe prazo.
(f) Website: www.miseancara.ie
(g) Nota: Somente comunidades religiosas pertencentes às congregações registradas no
governo da Irlanda são elegíveis para financiamento através da Misean Cara.

2. Serviço de Conforto Católico (sigla CRS), Estados Unidos da
América
(a) Principal objetivo como financiador: Socioeconômico; agricultura, educação, saúde, paz e
justiça, micro-finanças e pequenas empresas. Foco em mulheres, crianças, idosos, pessoas
com deficiência, refugiados e direitos humanos, construção da paz, liderança e equipe pessoal
vocacional, geração futura, HIV/AIDS, assistência médica, nutrição, desenvolvimento rural,
recursos hídricos, saneamento básico, transporte, habitação e assistência emergencial.
(b) Países/continentes prioritários servidos por eles: África, Ásia, América Latina, Leste
Europeu e Oriente Médio.
(c) Formulário próprio: Não especificado. Apresentar proposta do projeto através do
programa CRS do país.
(d) Língua(s) de solicitação: Não especificado.
(e) Prazo de solicitação: Não especificado.
(f) Website: www.crs.org
(g) Nota: A CRS fornece ajuda direta aos pobres e envolve as pessoas no seu próprio
desenvolvimento, ajudando-as a explorar seu potencial.

3. Agência da ONU – Programa Mundial de Alimentação (sigla WFP)
(a) Principal objetivo como financiador: Socioeconômico; ajudar os pobres no combate à
fome e à pobreza. Fornecer assistência rápida e eficiente às vítimas de catástrofes naturais ou
causadas pelo homem.
(b) Países/continentes prioritários servidos por eles: África, Ásia, América Latina e Pacífico.
(c) Formulário próprio: Não – As ONGs, que fornecem assistência emergencial ou assistência
ao desenvolvimento, podem entrar em contato com os escritórios nacionais do WFP para
receber alimentos para um projeto. Um breve resumo dos objetivos do projeto e dos
resultados esperados: justificar a necessidade de assistência a alimentação e descrever o papel
da assistência com alimentos no projeto.
(d) Língua(s) de solicitação: Não especificado.

(e) Prazo de solicitação: Qualquer época. É necessário aprovação do governo para a
solicitação.
(f) Website internet: http://www1.wfp.org/
(g) Nota: Os projetos focam em: I) nutrição, II) alimentação escolar, III) alívio/fuga de
catástrofes (incluindo plano de contingências), IV) construção de futuro e V) meio de vida
sustentável.

4. Pão para o mundo, Alemanha
(a) Principal objetivo como financiador: Socioeconômico; Assistência e socorro às
emergências, programas sociais em áreas rurais/urbanas, prevenção, descentralizar a área da
saúde, agricultura, educação informal, equipe de pessoal, bolsas para programas nãoacadêmicos na região natal, cooperativas, direitos humanos e ecologia.
(b) Países/continentes prioritários servidos por eles: África, Ásia, América Latina e Oriente
Médio.
(c) Formulário próprio: Não – apresentar a proposta do projeto diretamente por meio do
Conselho Mundial de Igrejas, Federação Mundial Luterana ou entidade ecumênica local.
(d) Língua(s) de solicitação: Inglês, Francês, Alemão, Português ou Espanhol.
(e) Prazo de solicitação: Qualquer época. A comissão de atribuições reúne-se três vezes por
ano.
(f) Website: https://www.brot-fuer-die-welt.de/
(g) Nota: Os projetos apoiados devem estimular e capacitar as pessoas a saírem da situação
de miséria

5. PMK (Kindermissionswerk), Alemanha
(a) Principal objetivo como financiador: Pastoral/Religioso: Ajuda pastoral e socialmente as
crianças pobres em todo o mundo, especialmente nas áreas de projetos bíblicos, catequese
para crianças, jardins de infância, escolas, abastecimento de água, equipe de pessoal
vocacional, creches, programas de saúde/nutrição, assistência emergencial, pessoas com
deficiência e orfanatos.
(b) Países/continentes prioritários servidos por eles: África, Ásia, Leste da Europa, América
Latina e Pacífico.
(c) Formulário próprio: Não – a solicitação deve ser por escrito e deve incluir título,
descrição, parceiro no projeto, beneficiários, recomendação do bispo local e planejamento
financeiro e de custos.
(d) Língua(s) de solicitação: Inglês, Francês, Alemão e Espanhol.
(e) Prazo de solicitação: Qualquer época. A comissão reúne-se cinco vezes ao ano.
(f) Website: http://kindermissionswerk.de/
(g) Nota: A ênfase está na educação. Sem subsídios para salários. A PMK financia
construção, equipamentos e materiais para escolas católicas particulares primárias.

6. Pontifícia Sociedade da Missão Infantil
(a) Principal objetivo como financiador: Socioeconômico. Pastoral/Religioso: Crianças com
menos de 14 anos de idade I) através de Subsídio Ordinário às dioceses, II) através de
Subsídio Extraordinário para as instituições católicas nas seguintes áreas: a) educação escolar
e pré-escolar; contribuições para alimentação e estudo, construção, equipamentos e
manutenção dos jardins de infância, berçários, escolas primárias, compra de materiais

pedagógicos (não para salários ou transporte de professores ou secretárias), b) saúde e
proteção à vida: assistência para a cura das crianças nas clínicas, hospitais, cuidado de
pessoas com deficiência, crianças órfãs ou abandonadas, construção e mobiliário de
orfanatos.
(b) Países/continentes prioritários servidos por eles: África, Ásia, América Latina, Leste
Europeu e Pacífico.
(c) Formulário próprio: Sim. Escrever para obter o formulário de solicitação. A solicitação
deve ser endereçada ao Secretário Geral da Missão Infantil através da Nunciatura Apostólica
ou do Representante Pontifício de cada país.
(d) Língua(s) de solicitação: Não especificado.
(e) Prazo de solicitação: Antes de 15 de dezembro de cada ano.
(f) Website: http://www.propfaith.net/onefamilyinmission/default.aspx
(g) Nota: A Sociedade da Missão Infantil normalmente aceita apenas projetos de baixo custo.

7. Fundo da Compaixão Mundial
(a) Principal objetivo como financiador: Socioeconômico: Projetos de desenvolvimento de
pequenas comunidades, cuidados médicos primários com a saúde, saneamento básico,
instalação de pequenas clínicas e hospitais; social, educação básica, agricultura, assistência
emergencial e transporte.
(b) Países/continentes prioritários servidos por eles: África, Ásia, Oriente Médio, América
Latina e Europa.
(c) Formulário próprio: Sim – entrar em contato com os escritórios para obter um formulário
de solicitação, descrevendo brevemente o projeto ou programa que requer assistência.
(d) Língua(s) de solicitação: Não especificado.
(e) Prazo de solicitação: Antes do final de fevereiro de cada ano.
(f) Website: http://www.worldmercyfund.ie/
(g) Nota: Escritórios na Irlanda, Áustria, EUA, Alemanha, Itália e Suíça.

8. Fundação Liliane
(a) Principal objetivo como financiador: Socioeconômico: Saúde e Educação. Os mediadores
identificam as crianças e jovens com deficiência. Estes mediadores ajudam as crianças
usando instalações de reabilitação. Isto inclui reabilitação de saúde/médica e/ou educação
(informal), treinamento vocacional e projetos geradores de renda.
(b) Países/continentes prioritários servidos por eles: África, Ásia e América Latina.
(c) Formulário próprio: Sim – as informações e formulários estão disponíveis no escritório da
fundação.
(d) Língua(s) de solicitação: Inglês, Francês, Indonésio, Português ou Espanhol.
(e) Prazo de solicitação: Qualquer época. Aguardar uma resposta dentro de dois meses.
(f) Website: http://test.lilianefonds.org/
(g) Nota: A Fundação Liliane colabora somente com pessoas que pertençam à uma ONG ou à
uma congregação preparada em comprometer-se com a garantia do controle adequado dos
fundos e da continuação dos serviços.

9. Missão cristã para os cegos (sigla CBM)

(a) Principal objetivo como financiador: Cuidado com a visão, incluindo cirurgia, proteção à
criança e cuidado pediátrico, organizações de pessoas com deficiência, ajuda nas catástrofes.
Programas internacionais, programas comunitários e educacionais.
(b) Países/continentes prioritários servidos por eles: África, Ásia, América Latina e Pacífico.
(c) Formulário próprio: Não – Apresentar proposta do projeto à organização por carta ou email.
(d) Língua(s) de solicitação: Qualquer língua.
(e) Prazo de solicitação: Qualquer época.
(f) Website: http://www.cbm.org/
(g) Nota: A CBM International está em onze países incluindo Austrália, Bélgica, Canadá,
Alemanha, Inglaterra, Irlanda, Itália, Nova Zelândia, Suiça, Reino Unido e EUA. Cada
organização nacional tem as suas preferências de região.

10. Fundo Conrad N. Hilton para madres, Estados Unidos da América
(a) Principal objetivo como financiador: Socioeconômico: Programas internacionais (exceto
nos EUA) incluem mulheres e crianças, assistência médica/HIV, água potável/alimentos e
agricultura, tráfico, educação e comunicações. Programas domésticos (dentro dos EUA)
incluem mulheres e crianças, tráfico, serviços de imigração/serviços para refugiados,
alfabetização e desabrigo.
(b) Países/continentes prioritários servidos por eles: Mundial.
(c) Formulário próprio: Sim – Solicitações formais são enviadas para o endereço online:
http://hiltonfundforsisters.egrant.net. A solicitação online deve ser acompanhada por uma
carta de endosso, assinada e timbrada pelo Superior da Congregação.
(d) Língua(s) de solicitação: Não especificado.
(e) Prazo de solicitação: Qualquer época.
(f) Website: http://www.hiltonfundforsisters.org/
(g) Nota: Pelo menos uma Irmã Católica Romana deve trabalhar no projeto em tempo
integral. O financiamento é concedido por apenas um ano. Não há fundos para programas de
retiros, centros de oração, programas de catequese, evangelizadores ou outros rituais, ou
interesses internos das congregações religiosas como estruturação, reforma, etc., construções
em geral, aquisição de terreno, taxas escolares, bolsas de estudo, projetos das dioceses,
paróquias, universidades ou hospitais dos EUA.

11. Federação Internacional Anti-leprosos Associados (sigla ILEP)
(a) Principal objetivo como financiador: Socioeconômico: Saúde Pública. O objetivo da ILEP
é coordenar as operações tanto nos níveis internacionais como locais, cobrindo as seguintes
áreas: 1) Coordenação operacional no local, 2) Políticas e padrões comuns sobre o trabalho
com leprosos, 3) Representação internacional da federação, 4) Padronização e trocas de
informações dos projetos, 5) Fornecimento de materiais de ensino/aprendizagem, 6)
Coordenação das informações sobre arrecadação de fundos pelos Membros e comunicações.
Os membros da ILEP atuam em todos os aspectos de trabalho envolvendo a lepra, desde o
diagnóstico até a reabilitação, do treinamento dos cuidadores até o desenvolvimento de suas
capacidades.
(b) Países/continentes prioritários servidos por eles: África, Ásia, América Latina, Pacífico e
em todo o mundo.

(c) Formulário próprio: Sim – O formulário de solicitação padrão da ILEP é exigido.
(d) Língua(s) de solicitação: Inglês ou Francês
(e) Prazo de solicitação: Qualquer época.
(f) Website: http://www.ilepfederation.org/
(g) Nota: O trabalho da ILEP atua dentro da estrutura dos programas de controle nacional
anti-leprosos.

