Fontes de financiamento: enfoque Infantil
1. Terre Des Hommes International (Auxílio para crianças carentes)
(a) Objetivo principal, na qualidade de financiador: Socioeconómico: Projetos e programas
internacionais para promover o bem-estar de crianças e para protegê-las do trabalho infantil,
da violência, da exploração sexual e do tráfico.
(b) Países/Continentes a que servem em caráter prioritário: África, Ásia, América Latina e
Oriente Médio.
(c) Possui formulário próprio de inscrição: Não especificado. Contatar uma sede regional
para obter informações sobre os escritórios locais mais próximos e como encontrar o
escritório mais próximo do projeto a ser apresentado.
(d) Idioma (s) para inscrição: Não especificado. Ver nota abaixo.
(e) Período do ano para fazer inscrição: Qualquer período.
(f) Endereço na Internet: https://www.tdh.ch/fr
(g) Nota: Terre de Hommes Intl é uma federação de órgãos com sedes regionais no Canadá,
Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Holanda e Espanha. Estes por sua vez
têm escritórios em vários países.

2. A Fundação Dorothea Haus Ross
(a) Objetivo principal, na qualidade de financiador: Socioeconómico: Projetos educacionais e
sanitários com objetivo de mitigar o sofrimento das crianças doentes, deficientes, feridas,
desfiguradas, órfãs ou vulneráveis, oferecer serviço direto e pesquisa médica. Promoção do
bem-estar moral, mental e físico das crianças do patrimônio nacional, cultural, religioso ou
étnico; suprir necessidades básicas de alimentação, abrigo, saúde e educação, atenuar o
sofrimento das crianças portadoras de deficiências físicas e mentais por meio de pesquisa
médica ou outros meios. A Fundação financia equipamentos, suprimentos e projetos de
renovação para hospitais, deficiência, formação, centros para jovens e familiares, orfanatos e
abrigos.
(b) Países/Continentes a que servem em caráter prioritário: Em todo o mundo.
(c) Possui formulário próprio de inscrição: Não. Entrar em contato com o escritório para falar
sobre inscrições ou enviar uma carta de pedido de informações. Apresentar cinco cópias da
proposta (no máximo 10 páginas). O comprovante do estatuto de isenção fiscal deve
acompanhar a inscrição. Inscrições feitas por organizações em países fora dos Estados
Unidos devem pedir instruções adicionais.
(d) Idioma (s) para inscrição: Inglês.
(e) Período do ano para fazer inscrição: Qualquer período. O Conselho se reúne em março,
junho, setembro e dezembro.
(f) Endereço na Internet: http://www.dhrossfoundation.org/
(g) Nota: A Fundação concede financiamentos únicos às organizações isentas de impostos
para crianças de até 18 anos. Os financiamentos podem ser utilizados para a inicialização do
programa, fundos de demonstração, equipamento, subsídios equivalentes, publicações,
renovação e pesquisa médica. Não há financiamento para projetos de vários milhões de
dólares, para campanhas de capital, apoio operacional de ordem geral, conferências, creches
ou para educação pública nos Estados Unidos ou para indivíduos.

3. Pro Ninos Pobres - PNP (Para Crianças Carentes)
(a) Objetivo principal, na qualidade de financiador: Socioeconómico. Enfoque infantil:
educação, formação, assistência médica, nutrição, saneamento. As principais atividades são:
equipamentos e construção de escolas, lares para crianças abandonadas, hospitais,
ambulatórios e escolas profissionalizantes. O apoio é dado por um período de tempo limitado
para evitar dependência e garantir a viabilidade de projetos.
(b) Países/Continentes a que servem em caráter prioritário: América Latina
(c) Possui formulário próprio de inscrição: Não. Apresente uma proposta de projeto.
(d) Idioma (s) para inscrição: Inglês, francês, alemão ou espanhol.
(e) Período do ano para fazer inscrição: Qualquer período.
(f) Endereço na Internet: http://cercle.lu/
(g) Nota: Pro Ninos Pobres é uma organização relativamente pequena.

4. Auteuil internacional (AI, na sigla em francês)
(a) Objetivo principal, na qualidade de financiador: Socioeconómico. Educação e inclusão de
jovens em dificuldades, especialmente crianças de rua. A AI oferece estudos de viabilidade e
planejamento de um projeto em todos os seus aspetos: pedagógico, técnico, financeiro,
organizacional, de pesquisa e gerenciamento de finanças, fornecimento de equipamento e de
materiais técnicos e pedagógicos, iniciação de atividades que promovem a inclusão de jovens
e a geração de renda, treinamento de formadores no melhor local possível e organização de
workshops internacionais.
(b) Países/Continentes a que servem em caráter prioritário: África, Ásia, América Latina e
Europa Oriental.
(c) Possui formulário próprio de inscrição: Não especificado. Comunicar com o diretor para
fazer uma breve descrição do projeto em questão.
(d) Idioma (s) para inscrição: Não especificado.
(e) Período do ano para fazer inscrição: Qualquer período.
(f) Endereço na Internet: http://www.apprentis-auteuil.org/
(g) Nota: AI não é um órgão de financiamento, mas apoia projetos locais dando assistência
técnica e logística na área da educação (Crianças de Rua) e de formação profissional.

5. Save the Children International (conhecida anteriormente
International Save the Children Alliance)
(a) Objetivo principal, na qualidade de financiador: Socioeconómicos. Save the Children
lidera a luta para promover um mundo que valoriza cada criança, onde todas as crianças
tenham esperança e oportunidade. Cinco áreas amplas de trabalho: educação, HIV/AIDS,
exploração e abuso, conflitos e desastres, os direitos da criança. Enfoque: crianças, jovens,
desenvolvimento comunitário, água limpa, construção de escolas, creches, programas de
saúde e nutrição, educação, agricultura e veterinária. Dá-se especial atenção a prioridades
como: o tráfico de crianças.
(b) Países/Continentes a que servem em caráter prioritário: No mundo inteiro
(c) Possui formulário próprio de inscrição: Não especificado. Contate o escritório
internacional.
(d) Idioma (s) para inscrição: Não especificado.
(e) Período do ano para fazer inscrição: Qualquer período.
(f) Endereço na Internet: http://www.savethechildren.org.uk/

(g) Nota: Save the Children trabalha com grupos locais para desenvolver e apoiar programas
e projetos de base comunitária que: i) envolvem homens e mulheres, meninas e meninos em
todas as fases de planeamento, implementação e avaliação; ii) criar condições mais saudáveis
e mais produtivas para o crescimento e desenvolvimento infantil, baseando-se nos pontos
fortes das pessoas e o reforçando as suas capacidades; iii) abordar questões econômicas e
sociais que afetam as crianças.

6. Comic Relief
(a) Objetivo principal, na qualidade de financiador: Mulheres e crianças em risco,
especialmente em áreas de favela. Igualdade entre os sexos. Desenvolvimento sustentável das
comunidades, o meio ambiente.
(b) Países/Continentes a que servem em caráter prioritário: No mundo inteiro, com ênfase em
países da África Subsaariana.
(c) Possui formulário próprio de inscrição: Sim. Envie um formulário curto antes do prazo
final. Após a seleção, e a convite da Comic Relief, envie a inscrição completa, por meio dos
formulários fornecidos pelo órgão.
(d) Idioma (s) para inscrição: Não especificado.
(e) Período do ano para fazer inscrição: Os prazos mudam todos os anos. Consulte o site.
(f) Endereço na Internet: https://www.comicrelief.com/
(g) Nota: A Comic Relief modifica as suas principais orientações a cada três anos. As suas
políticas e procedimentos são complexos, e exigem que os requerentes do financiamento
apresentem sofisticação e experiência.

Outras organizações com enfoque infantil incluem:
Dreikonigsaktion der Katholischenjungschar Osterreichs-DKA (O Movimento
das Crianças Católicas da Áustria) http://www.jungschar.at/
Missão Áustria https://www.missio.at/home.html
[Organização] Canadense Alimentos para as Crianças – Toronto
http://www.canadianfoodforchildren.org/
O Fundo das Crianças Cristãs do Canadá (CCFC, na sigla em inglês)
https://www.ccfcanada.ca/

