Edital 2018

Vamos trabalhar com a
força, unidade e claro
entendimento que vêm
da cooperação mútua e
compartilhamento dos
nossos recursos.
Basile Moreau, CSC

Justiça social, direitos
humanos, preservação do
meio ambiente e promoção
da educação são as diretrizes
de atuação do Instituto das
Irmãs da Santa Cruz (IISC).
Este edital tem como objetivo
fortalecer iniciativas
brasileiras relacionadas a
essas grandes diretrizes.

Quais organizações
podem enviar projetos?
Organizações sem
fins lucrativos de
todo o território nacional,
legalmente constituídas no país,
com natureza jurídica de
associação ou fundação.

Seu objetivo deve ser o de gerar serviços de relevância social.

Quais são as áreas
de atuação contempladas
pelo edital?
São aquelas relacionadas
à missão do Instituto das
Irmãs da Santa Cruz:
• Relações justas
• Sustentabilidade ecológica
• Mudanças sistêmicas

RELAÇÕES JUSTAS

Promover a diversidade
cultural, étnica e de gênero
•

•

Fortalecimento da convivência
familiar e comunitária de crianças
e adolescentes em situação de
risco e ou vulnerabilidade social
Promoção da igualdade de
gênero e protagonismo da mulher

SUSTENTABILIDADE ECOLÓGICA

Fomentar a preservação do meio ambiente
e o desenvolvimento sustentável
•

Promoção do saneamento básico

•

Acesso à água de qualidade

•

Aprimoramento técnico de
organizações sem fins lucrativos

•

Efetivação de direitos e ampliação
do acesso à proteção social

Coleta seletiva e reciclagem

•

Tratamento de resíduos e poluição

•

Desenvolvimento comunitário

•

Fortalecimento da inserção no
mundo do trabalho e inclusão
econômica

•

Iniciativas de advocacy

•

Fortalecimento de redes

•

Promoção de acesso ao
conhecimento e cidadania

•

Redução da pobreza

Melhoria da qualidade
de vida do idoso

•

Promoção da agricultura
sustentável

•

Fortalecimento das
relações familiares

•

Educação ambiental

•

Fontes alternativas de energia

Apoio a indivíduos em situação
de riscos pessoais e sociais

Fortalecer a participação, autonomia e
protagonismo do cidadão

•

•

•

MUDANÇAS SISTÊMICAS

O QUE FINANCIAMOS?

• Serão aceitos projetos que tenham
sinergia com as áreas de atuação do IISC

O QUE NÃO FINANCIAMOS?

• Projetos que envolvam exclusivamente
construções, compra de equipamentos,
imóveis e veículos.
• Custos indiretos da organização
• Eventos e publicações pontuais
• Pesquisas e estudos acadêmicos

QUAL O VALOR DO
INVESTIMENTO?

Não existe um valor mínimo ou
máximo.
O investimento social do IISC
dependerá da consistência na
relação entre ações, resultados
esperados e orçamento.

COMO OS PROJETOS SERÃO AVALIADOS?

Os projetos poderão ser:
Aprovados totalmente
Aprovados parcialmente
Reprovados.

CICLO DO INVESTIMENTO
O ciclo é semestral.
Os projetos devem ser executados
entre os meses de julho a dezembro/2018,
sendo orçamento e cronograma
a esse período correspondentes.

QUAL É A DATA LIMITE PARA O
ENVIO DOS PROJETOS?
30 de abril de 2018.

• Alinhamento com as áreas de atuação
consideradas estratégicas pelo IISC
• Consistência entre direcionamento da
organização proponente, público-alvo,
objetivos, atividades e resultados do
projeto
• Impacto socioambiental
• Metodologia de acompanhamento e
avaliação
• Clareza e consistência do orçamento
• Replicabilidade do projeto
• Qualidade da equipe do projeto

CRITÉRIOS
DE SELEÇÃO
E AVALIAÇÃO

PASSO A PASSO

•

Acesse o site www.iisc2018.edital.org

•

Em “FORMULÁRIO”, crie seu login e senha

•

Cadastre o “Perfil da organização” e faça o upload de
documentos solicitados no formulário.

•

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e‐mail
editalpis@iisc.org.br

•

As organizações proponentes receberão um
comunicado com parecer sobre o processo de seleção
em até 30 dias após o encerramento das inscrições.

•

Em caso de aprovação, a organização proponente
assinará um termo de assessoramento e investimento
social com o IISC.

ATENÇÃO:
Só serão avaliados projetos encaminhados por meio do WEBSITE DO EDITAL: www.iisc2018.edital.org.
Não serão aceitos projetos em papel.

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ESTE EDITAL:

www.iisc2018.edital.org
Também é possível tirar dúvidas pelo e‐mail

editalpis@iisc.org.br

