Fontes de financiamento: JUVENTUDE em foco
1. DMSO - COMIDE
(a) Assistência às Ongs locais ligadas à Igreja na preparação de propostas de projetos para cofinanciamento às autoridades competentes, ou seja, o governo da Bélgica e a União Europeia;
2) acompanhamento dos projetos co-financiados, com elaboração de relatórios financeiros de
atividade, e a compra e remessa de equipamentos. O foco é no desenvolvimento comunitário,
agricultura, valorização da mulher, formação, assistência técnica e/ou treinamento de
liderança de jovens carentes, alfabetização, reabilitação dos deficientes, cuidados de saúde
preventivos, desenvolvimento rural, água e eletricidade.
(b) Países prioritários/continentes que servem: África, Ásia e América Latina.
(c) Formulários de aplicação próprios: sim
(d) Idiomas: Inglês, Francês, Espanhol ou Flamengo.
(e) Período para aplicar durante o ano: Antes de maio para inclusão no orçamento do ano
seguinte.
(f) Site: www.dmos-comide.org
(g) Nota: Projetos puramente pastorais não são considerados

2. Concern Universal
(a) Objetivo principal como financiador: desenvolvimento sócio-econômico. Liderança pela
comunidade, segurança alimentar, saúde, direitos humanos, desenvolvimento de
competências, a água e saneamento básico, prevenção de desastres e recuperação.
(b) Países prioritários/continentes que servem: África, Ásia, e América Latina (Brasil e
Colômbia).
(c) Formulários de aplicação próprios: Não especificado. Entre em contato.
(d) Idiomas: Não especificado.
(e) Período para aplicar durante o ano: Qualquer período.
(f) Site: www.concern-univeral.org
(g) Nota: A Concern Universal insiste na ampla participação da comuniade e atualmente
trabalha com mais de sessenta organizações em três continentes.

3. German Agro Actiondeutsche Welthungerhilfe (DWHH)
(a) Objetivo principal como financiador: desenvolvimento sócio-econômico. A ajuda de
emergência e o desenvolvimento de projetos: realização de projetos de organizações parceiras
locais. Grupos-alvo: sem-terra, pequenos agricultores, mulheres, crianças e adolescentes,
vítimas de guerras ou catástrofes ambientais, pessoas que necessitam de auxílio para levar
uma existência digna. O projeto de trabalho concentra-se em: tecnologia apropriada, pessoal,
agricultura, ecologia, promoção da pequena empresa desenvolvimento comunitário,
fortalecimento de grupos de auto-ajuda e organizações parceiras, e dos direitos humanos.
(b) Países prioritários/continentes que servem: África, Ásia e Amérca Latina.
(c) Formulários de aplicação próprios: Não especificado. Verifique no site ou entre em
contato com o diretor do projeto para mais informações.
(d) Idiomas: Não especificado.
(e) Período para aplicar durante o ano: Qualquer período.
(f) Site: www.welthungerhilfe.de
(g) Nota: A DWHH não possui denominação e é apolítica.

4. Peace and Cooperation Fundation (Fundação Paz e Cooperação)
(a) Objetivo principal como financiador: socioeconômico. A Paz e Cooperação apóia projetos
locais, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas e respeitando sua cultura.
Foco em mulheres e o desenvolvimento da educação, construção de escolas de formação de
professores, progresso para a independência econômica, micro-crédito, as crianças e os
jovens, crianças de rua, a reabilitação de base comunitária, saúde, agricultura e meio
ambiente, e direitos humanos.
(b) Países prioritários/continentes que servem: Áfica, Ásia, América Latina e Oriente Médio.
(c) Formulários de aplicação próprios: Não. Envie a proposta por e-mail ou via fax.
(d) Idiomas: Não especificado.
(e) Período do ano para aplicar: Qualquer período.
(f) Site: http://www.peaceandcooperation.org/
(g) Nota:

5. Bruecke-Le Pont
(a) Principal objetivo como financiador: socioeconômico. Foco em recursos hídricos,
agricultura cooperativa, a educação das mulheres, o artesanato e o trabalho de formação de
jovens e adultos, centros de formação e ações de justiça social, os sindicatos e os direitos dos
trabalhadores. O comércio justo para o café e outros produtos.
(b) Países prioritários/continentes que servem: Áfria e América Latina (inclui Brasil).
(c) Formulários de aplicação próprios: Não. Enviar proposta.
(d) Idiomas: Inglês, Francês e Espanhol.
(e) Período do ano para aplicar: Qualquer período.
(f) Site: https://www.bruecke-lepont.ch/
(g) Nota: Bruecke-Le-Pont preferem projetos básicos e simples envolvendo iniciativa local e
procura o diálogo e uma relação de longo prazo com o requerente.

Outras organizações com a juventude “em foco” são:
1) Entraide in General section
2) CLWR in Edcuation section
3) Auteuil International in Child-centred section

