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Quatro fundações privadas anunciam que fornecerão pelo menos US$ 20 milhões em uma
iniciativa combinada de doação para fortalecer as organizações que financiam mulheres em
todo o mundo
20 de novembro de 2019 - Quatro fundações privadas dos EUA anunciaram hoje que estão
fornecendo pelo menos US$ 20 milhões em um esforço combinado para reforçar os fundos de
mulheres - organizações filantrópicas que fornecem apoio financeiro e outros tipos de suporte
para promover os direitos humanos e as oportunidades para mulheres, meninas e pessoas
LGBTQI em diversos países ao redor do mundo.
Os fundos de mulheres têm um longo histórico de saber onde e como apoiar as organizações
que trabalham para alcançar a igualdade de gênero em suas comunidades, países e regiões.
Hoje, estão liderando movimentos de direitos das mulheres em alguns dos contextos mais
desafiadores e informando doadores filantrópicos no apoio a esses esforços.
A iniciativa ajudará os fundos de mulheres a investir em suas próprias organizações fortalecendo a infraestrutura, a liderança, as comunicações, a captação de recursos, o
aprendizagem e outros esforços - para ajudá-las a maximizar seu impacto e alcançar seus
objetivos.
A Foundation for a Just Society, a Open Society Foundations, o Fundo Filantrópico Wellspring e
a Fundação William e Flora Hewlett conceberam a iniciativa de cinco anos após consultar
fundos de mulheres.
“Nós, da Prospera International Network of Women’s Funds (Rede Internacional de Fundos de
Mulheres Prospera), vemos essa iniciativa como uma grande oportunidade para garantir um
ecossistema saudável e vibrante para o financiamento dos direitos das mulheres e da justiça de
gênero pelo mundo inteiro. Ao fortalecer a capacidade dos fundos de mulheres para melhor
operar e reagir a um mundo em rápida mudança, essas organizações financiadoras poderão
apoiar melhor os movimentos feministas na vanguarda da mudança social”, disse Emilienne de
León, diretora executiva da Prospera International Network of Women’s Funds.
O New Venture Fund (NVF) foi selecionado pelas quatro fundações por meio de um processo
competitivo como patrocinador fiscal da iniciativa e fornecerá orientação e apoio
administrativo à iniciativa. O NVF, por sua vez, será apoiado pela Arabella Advisors, uma
empresa de consultoria filantrópica.
Os fundos de mulheres receberam novos recursos significativos do Ministério de Relações
Exteriores da Holanda, do Ministério de Assuntos Globais do Canadá e de várias fundações
privadas nos últimos anos. No entanto, a grande maioria desses recursos é usada para conceder
subsídios a organizações menores e populares que trabalham para promover os direitos das
mulheres e não para apoiar o desenvolvimento de fundos de mulheres. Isso reflete as
limitações do financiamento bilateral e o comprometimento dos fundos de mulheres em apoiar
os movimentos feministas.
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Esta iniciativa foi concebida para aumentar a capacidade organizacional dos fundos de
mulheres ao usar os recursos para investir em áreas como comunicações, mobilização de
recursos, liderança, tecnologia da informação e monitoramento, avaliação e aprendizado, entre
outros.
"Os fundos de mulheres já conseguiram fazer muito com orçamentos limitados e recursos
restritos", disse Betsy Hoody, diretora do programa do Fundo Filantrópico Wellspring. "É
emocionante pensar no que é possível se eles tiverem os recursos para investir em sua própria
liderança e organizações."
"Na Foundation for a Just Society, estamos orgulhosos do esforço contínuo e intencional para
garantir que os fundos de mulheres ajudem a conceber e moldar a maneira como esses
recursos serão usados", disse Nicky McIntyre, CEO da Foundation for a Just Society. "Esperamos
que a iniciativa mostre as várias maneiras pelas quais os fundos de mulheres promovem o
avanço dos direitos das mulheres, meninas e pessoas LGBTQI nas comunidades onde trabalham
- e quanto mais eles podem fazer nos próximos anos”.
Além de ajudar os fundos de mulheres a fortalecer sua própria capacidade organizacional, os
doadores visam torná-los mais visíveis para outros financiadores e apoiadores dos direitos das
mulheres e LGBTQI. O dinheiro também apoiará os esforços para ajudar os fundos de mulheres
a aprender uns com os outros e para que as organizações filantrópicas também aprendam com
eles.
"Esta é uma oportunidade sem precedentes para a Open Society Foundations participar de um
esforço ambicioso e com vários doadores para construir a resiliência do ativismo e dos
movimentos feministas em todo o mundo", disse Kavita N. Ramdas, diretora do Programa de
Direitos da Mulher da Open Society Foundations. "Também procuramos diversificar e
democratizar a filantropia para que protagonistas não tradicionais, como os fundos de
mulheres, possam controlar e mobilizar seus próprios recursos".
"Os fundos de mulheres são essenciais para a construção do movimento feminista e precisamos
compartilhar e financiar o incrível trabalho que eles realizam para promover os direitos das
mulheres, meninas e pessoas LGBTQI", disse Alfonsina Peñaloza, responsável pelos programas
da Fundação William e Flora Hewlett. “Estou particularmente empolgada por nós, e outras
fundações privadas, termos a oportunidade de aprender com os fundos de mulheres sobre
como podemos adaptar nossas próprias práticas para melhor apoiar seu trabalho e
movimentos feministas”.
O fundo está sendo concebido com a contribuição de uma grande variedade de partes
interessadas, incluindo fundos de mulheres - com foco em equidade, transparência e inclusão
de fundos de mulheres. Os primeiros subsídios serão feitas no primeiro semestre de 2020, com
a expectativa de que a iniciativa continue até dezembro de 2024. Ao final de cinco anos, os
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doadores contratarão e publicarão uma avaliação da iniciativa realizada por terceiros que
incluirá recomendações para ações adicionais.
Inscreva-se aqui para receber comunicados futuros.
###
Sobre a Foundation for a Just Society:
A Foundation for a Just Society promove os direitos das mulheres, meninas e pessoas LGBTQI.
Também promove a justiça racial e de gênero, garantindo que os mais afetados pela injustiça
tenham os recursos necessários para cultivar a liderança e as soluções que transformam nosso
mundo. A FJS faz doações para organizações e redes locais, nacionais, regionais e globais, com
ênfase na África Ocidental Francófona, na Mesoamérica, no Sul e Sudeste da Ásia e no Sudeste
dos EUA. www.fjs.org
Sobre a Open Society Foundations:
A Open Society Foundations, financiada por George Soros, é a maior financiadora privada do
mundo de grupos independentes que trabalham em prol da justiça, governança democrática e
direitos humanos. George Soros iniciou as atividades de sua primeira fundação internacional na
Hungria em 1984. Hoje, a Open Society Foundations apoia uma vasta gama de projetos em mais
de 120 países, fornecendo milhares de subsídios todos os anos por meio de uma rede de
fundações e escritórios nacionais e regionais. Saiba mais em www.opensocietyfoundations.org
Sobre o Fundo Filantrópico Wellspring:
O Fundo Filantrópico Wellspring (WPF) é uma fundação de doação privada dedicada a
promover a realização dos direitos humanos e da justiça social e econômica para todas as
pessoas. Por meio de subsídios nacionais e internacionais, o WPF procura defender as vozes, a
dignidade e os interesses das comunidades marginalizadas e vulneráveis, apoiar uma
democracia vibrante, responsiva e participativa, e fortalecer a responsabilidade perante o
Estado de Direito. Saiba mais em www.wpfund.org.
Sobre a Fundação William e Flora Hewlett:
A Fundação William e Flora Hewlett é uma fundação de caridade privada e apartidária que
promove o avanço de ideias e apoia instituições para promover um mundo melhor. Há mais de
50 anos, a fundação apoia esforços para promover a educação para todos, preservar o meio
ambiente, melhorar as vidas e os meios de subsistência nos países em desenvolvimento,
promover a saúde e o bem-estar econômico das mulheres, apoiar artes cênicas vibrantes,
fortalecer as comunidades da área da Baía de São Francisco, e tornar o setor de filantropia mais
eficaz. Saiba mais em www.hewlett.org.
Sobre o New Venture Fund:
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O New Venture Fund, uma organização criada em 2006 isenta de impostos sob a seção
501(c)(3) do Código Fiscal dos EUA, realiza projetos de interesse público e fornece insights e
apoio profissionais a instituições e indivíduos que buscam promover mudanças por meio da
filantropia estratégica. Saiba mais em www.newventurefund.org.
Sobre a Arabella Advisors:
A Arabella Advisors fornece uma gama completa de serviços de consultoria e suporte para
ajudar nossos clientes a alcançar seus objetivos filantrópicos. Composta por mais de 200
solucionadores de problemas criativos, a equipe da Arabella orienta os clientes para o caminho
mais eficiente, desde suas ideias inspiradoras até impactos que promovem mudanças de vida.
Apoiamos com orgulho uma ampla gama de esforços de colaboração entre doadores,
promotores de mudanças e líderes comunitários nos EUA e em todo o mundo. Saiba mais em
www.arabellaadvisors.com

