
Fundo para 
Liderança de 
Sobreviventes
Um novo fundo destinado para 
organizações lideradas por sobreviventes 
no enfrentamento à escravidão moderna

O Freedom Fund é um dos líderes do movimento global para o 
fim da escravidão moderna.

O nosso novo fundo financia organizações lideradas por 
sobreviventes de alguma experiência de exploração (tráfico de 
pessoas, trabalho escravo, trabalho forçado, trabalho infantil ou 
casamento forçado).

SOBRE O FUNDO
São poucas e raras as organizações com integrantes que sobreviveram a algum tipo de 
escravidão moderna e que autuam como importante liderança institucional. As existentes lutam 
por acesso a financiamento que as possibilita ter impacto e tornar-se sustentável. 

O objetivo do Fundo para Liderança de Sobreviventes é estimular e apoiar as organizações 
lideradas por sobreviventes através do financiamento irrestrito de subsídio. As organizações 
podem utilizar os recursos da forma que considerarem mais apropriada para o fortalecimento 
de sua capacidade e ampliação do impacto institucional. 

POR QUE ESTABELECEMOS ESTE FUNDO
O Freedom Fund acredita que tem a responsabilidade de apoiar a liderança de indivíduos que 
viveram formas de exploração e opressão.

Reconhecemos que as iniciativas lideradas por pessoas que passaram por alguma experiência 
própria têm o papel fundamental para o alcance das necessidades de indivíduos vítimas e 
sobreviventes de algum tipo de exploração. As organizações lideradas por sobreviventes de 
exploração também encontram-se mais habilitadas  para prover conhecimento e liderança ao 
enfrentamento de abordagens dos sistemas e práticas que possibilitam a persistência da 
escravidão moderna. 

Por este motivo, nos comprometemos em apoiar a liderança de sobreviventes através deste 
fundo. Esperamos que a iniciativa seja catalizadora na criação de espaços e trocas de fortalezas 
para organizações lideradas por sobreviventes dentro do movimento global para o fim da 
escravidão moderna.



QUEM PODE SE CANDIDATAR
No atual ciclo, as organizações lideradas por sobreviventes no Brasil, Bolívia e Peru são bem-
vindas a se inscrever. As organizações devem estar legalmente registradas em pelo menos um 
destes países.

As instituições interessadas devem ter pelo menos uma pessoa em cargo de liderança que viveu 
a experiencia de algum tipo de exploração. Cargos de lideranças podem incluir diretoria, vice-
diretoria, gestão sênior ou gerência de departamentos. As organizações que trabalham em 
temáticas da escravidão moderna (tráfico de pessoas, trabalho forçado, trabalho escravo, 
trabalho infantil e casamento forçado) serão priorizadas.

COMO SE INSCREVER
Qualquer pessoa da organização pode preencher e submeter o formulário – não necessita ser 
alguém que se identifica como sobrevivente.

O processo de inscrição busca ser o mais aberto e inclusivo possível. É possível utilizar o 
formulário online ou enviar o formulário por email. O formulário possui questões básicas e 
factuais sobre a organização que está solicitando financiamento, como também alguns 
detalhamentos de como se pretende utilizar o recurso. As candidaturas que preencherem os 
critérios do financiamento serão convidadas para uma discussão sobre o seu trabalho com a 
equipe do Freedom Fund.

O prazo de inscrição é até 31 de julho de 2022.

COMO FUNCIONA O FONDO
Cada financiamento será de 20.000 dólares americanos. A intenção é prover um apoio à 
instituição como um todo e possível utilizar o recurso de qualquer forma que a organização 
julgue necessária. É possível a alocação para questões operacionais, pagamentos de escritório, 
aquisição de equipamentos tecnológicos etc.   

Estamos confiando em vocês, enquanto organização, que os recursos serão utilizados para 
suprir as necessidades indicadas. Não exigiremos que o recebimento do financiamento esteja 
condicionado ao estabelecido de resultados ou objetivos, nem tampouco à submissão de 
relatório formal.  Solicitamos somente que após seis meses, sejamos comunicados sobre a 
utilidade do financiamento e de que forma este apoiou a missão institucional. O recurso não 
pode ser utilizado para atividades de incidência.

INSCREVA-SE JÁ
Para maiores informações sobre o Fundo para Liderança de Sobreviventes e maiores detalhes 
para a inscrição – inclusive a guia para inscrição e o link para o procedimento online – dirija-se à 
site do Freedom Fund:

freedomfund.org/programs/community-building/survivor-leadership-fund/

Caso não tenha acesso ao site ou prefira enviar a sua inscrição por e-mail, entre em contato com:

Antonia Musunga
Gestora de Programa – Construção de Movimentos
SLF@freedomfund.org

FOTO: Participação em oficina, 2020. A foto não representa especificamente sobreviventes e/ou atividades de 
organizações lideradas por sobreviventes. A foto foi modificada de sua cor original (© Matt Porteous/Freedom Fund).
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Freedom Fund é uma instituição 
de caridade pública 501(c)(3) dos 
Estados Unidos (número EIN 
30-0805768). Freedom Fund UK é 
uma empresa limitada por garantia 
registrada na Inglaterra e no País 
de Gales (número da empresa 
08926428) e uma instituição de 
caridade registrada no Reino 
Unido (número de registro 
1158838).
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