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O 18 DE MAIO!

Amanhã, 18 de maio,
comemora-se
o
Dia
Nacional de Combate ao
Abuso
e
Exploração
Sexual de Crianças e
Adolescentes.
Muitas são as atividades e
mobilizações programadas
para o final de semana (no
sábado e no domingo).
Informem-se
sobre
as que ocorrerão em seu
município e, na medida do
possível, participem.
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KINDERNOTHILFE e.V

APOIO A PROJETOS PELA FUNDAÇÃO OPEN SOCIETY
Organizações da sociedade civil que trabalhem com a temática de políticas
públicas de juventude podem solicitar um financiamento de até dez mil dólares
(cerca de 19 mil reais) para desenvolver e hospedar uma página na internet
dentro do portal Iniciativa Jovem, projeto da organização alemã Demokratie &
Dialog e.V. que é financiado pela Fundação Open Society. O portal Iniciativa
Jovem tem como objetivo consolidar o conhecimento internacional e
informação sobre políticas públicas de juventude, indo da análise e formulação
para a implementação e avaliação das políticas. Temas potenciais para as
páginas no portal podem ser participação e cidadania; ativos e voluntariado;
direitos das crianças e dos jovens; políticas públicas globais sobre as drogas;
trabalho comunitário; pesquisa e conhecimento; sustentabilidade e meio
ambiente; multiculturalisno e minorias; justiça, etc. Não há uma data limite
para envio das propostas, que devem ser escritas em inglês, e considerar a
duração de um ano para o projeto financiado. Mais informações, clicando aqui
http://www.youthpolicy.org/work-with-us/thematic-curation/
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- Sérgio A. E. Soares Coordenador
- Eloir Heimerdinger - Assessor de
Projetos
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- Susanne Keel Gerling Tradutora
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Presidente
da Diretoria,
A Fundação Banco do Brasil está com edital aberto para a edição de 2013
do
seu Prêmio de Tecnologia Social, que tem como objetivo
Duisburg/Alemanha
identificar, certificar, premiar e difundir tecnologias sociais
- Rolf-Robert Heringer - Vicejá aplicadas, em âmbito local, regional ou nacional, e que
Presidente da Diretoria,
ainda estejam em atividade, constituindo-se em efetivas
Duisburg/Alemanha
soluções para questões relativas a: água, alimentação,
- Christoph Dehn - Responsável
educação, energia, habitação, meio ambiente, renda e
pelos projetos e programas na
saúde. Organizações premiadas receberão de 30 mil a 80 mil reais,
África, Ásia e América Latina
dependendo da sua colocação. Por "tecnologia social", a Fundação compreende
“produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação
Equipe Executiva
com a comunidade e que representem efetivas soluções de transformação
social”. O Prêmio é concedido a cada dois anos e conta com cinco diferentes
- Jürgen Schübelin - Diretor do
categorias: a) Comunidades Tradicionais, Agricultores Familiares e Assentados
Departamento para América
da Reforma Agrária; b) Juventude; c) Mulheres; d) Gestores Públicos; e)
Latina e Caribe
Instituições de Ensino, pesquisa e universidades. As inscrições no Prêmio são
- Andrea Fehr - Coordenadora
abertas a instituições sem fins lucrativos, legalmente constituídas no País, de
Setor Brasil
direito público ou privado, e só podem ser realizadas pela página do Prêmio na
- Silvia Bisterfeld - Técnica para o
internet, acessada clicando aqui. http://www.fbb.org.br/tecnologiasocial/
Brasil
- Anne Schnieders de Oliveira Técnica para o Brasil
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APOIO A PROJETOS INSTITUTO CONSULADO DA MULHER
O Instituto Consulado da Mulher está promovendo o Edital Usinas do Trabalho
com o objetivo de selecionar iniciativas de empreendedorismo feminino que
geram riquezas e desenvolvem um mundo mais justo e sustentável. Serão
selecionados 10 empreendimentos coletivos, inscritos por organizações da
sociedade civil, e que receberão assessoria do Consulado, 5 mil reais e outros
benefícios. Dentre os pré-requisitos apresentados no edital, os
empreendimento deve ser popular e coletivo; atuar nas áreas de alimentação e
lavanderia; estar localizados na área central ou região metropolitana das
seguintes cidades: Belo Horizonte(MG), São Paulo(SP), Salvador(BA) e
Recife(PE), Fortaleza(CE) e Brasília(DF); e ter lideranças femininas atuantes e
ser composto por, no mínimo, 70% de mulheres. As inscrições podem ser feitas
até o dia 31 de maio e mais informações estão disponíveis clicando aqui
http://consuladodamulher.org.br/consulado-da-mulher-seleciona-novosprojetos/
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APOIO A PROJETOS - FUNDO DE CONSEVAÇÃO DE ESPÉCIES
O Fundo de Conservação de Espécies The Mohamed bin Zayed, organização
sem fins lucrativos criada e financiada pelo Sheik de Abu Dabi Mohamed bin
Zayed Al Nahyan, recebe propostas de organizações de todo o mundo para
apoiar, com até 25 mil dólares (quase 50 mil reais), projetos de proteção a
espécies animais e vegetais que estejam sob risco de extinção. Não há
restrição geográfica para o envio de propostas, mas o fundo usa a "lista
vermelha" da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) como
base primária para acompanhamento do status das espécies ameaçadas.
Propostas devem ser enviadas em inglês, online, no site da organização. Para
este ano há três prazos para envio de propostas, sendo que o primeiro
encerrou-se em fevereiro, e os próximos são 30 de junho e 31 de outubro.
Mais informações aqui http://www.speciesconservation.org/grants/
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TEXTOS INTERESSANTES
A INCLUSÃO DO SURDO: UM
GESTO QUE PODE MUDAR NOSSAS
VIDAS!
19 ANOS DO ECA
CARTILHA PARA DEBATER A
CRISE
POLÍTICAS PÚBLICAS E
JUVENTUDE
REORDENAMENTO INSTITUCIONAL
HONDURAS
ECONOMIA DOS SETORES
POPULARES
PROPOSTAS PARA OS ANAIS DA 8
CNDCA
20 ANOS CONVENÇÃO DOS
DIREITOS DA CRIANÇA
PLANO NACIONAL DE PREVENÇÃO
E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO
INFANTIL E PROTEÇÃO AO
ADOLESCENTE TRABALHADOR
PLANO NACIONAL DE
ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA
SEXUAL INFANTO-JUVENIL
PLANO NACIONAL DE PROMOÇÃO,
PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES À
CONVIVÊNCIA FAMILIAR E
COMUNITÁRIA
ADOTAR TEM A VER COM AMAR
NÃO COM VIOLENTAR
REMANDO CONTRA A
CORRENTEZA E A FAVOR DO ECA
PLANO DECENAL DOS DIREITOS
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