
O que é o CRIF?
O Fundo de Inovação dos Direitos das Crianças (Children's Rights Innovation Fund, CRIF, na sigla
em inglês)  é uma organização doadora e uma comunidade de aprendizado de doadores que
existe para mudar a forma como financiamos e praticamos os direitos das crianças globalmente.
Portanto, usamos oportunidades para concessão de recursos (como o presente edital) para
aprender com crianças e jovens ativistas e compartilhar o que aprendemos para trabalhar de
forma diferente (e melhor!) com aqueles que têm o poder de fazer as melhores escolhas.
Queremos que crianças e jovens ativistas tenham as ferramentas e o apoio necessário para
mudar o mundo agora.
Estamos aprendendo à medida que avançamos. Logo, nem sempre acertamos ou entendemos
tudo. Porém, ouvimos as pessoas. E, em tudo o que fazemos, trabalhamos diretamente em
parceria com crianças e jovens ativistas e seus aliades. Ademais, estimulamos que tomem
decisões reais que impactarão a si mesmos e aqueles ao seu redor.

O que é o "descolonizar!"?
O CRIF foi fundado em 2020 no início da pandemia do COVID-19. Naquela época, os protestos do
movimento Vidas Negras Importam (Black Lives Matter em inglês) eram realizados em todas as
partes do mundo. Como o CRIF é um novo fundo que quer fazer as coisas de maneira diferente,
pensamos com cautela sobre o direcionamento dos primeiros recursos a serem alocados.
Gostaríamos de criar algo que permitisse que crianças e jovens se conectassem e
compartilhassem suas histórias. Porém, também queríamos aumentar a conscientização sobre as
injustiças que são o cerne do que prejudica as crianças. Resolvemos começar abordando racismo
e colonialismo e as formas como sempre violaram os direitos das crianças e jovens em todo o
mundo; e como continuam a afetar todas as pessoas todos os dias.

Também precisávamos decidir por onde começaríamos
nosso trabalho. Como um novo fundo, não poderíamos
conceder recursos para todas as partes do mundo.
Decidimos começar nosso trabalho abordando uma
parte da história que mudou tantas de nossas
comunidades e países por centenas de anos – o tráfico
transatlântico de africanos escravizados. Desse modo,
iniciamos nosso trabalho na África Ocidental e nas
Américas (Sul, Central e América do Norte e Caribe),
acompanhando o percurso do tráfico transatlântico de
africanos escravizados e os danos que causou no passado
e continua a causar hoje.

 Em seguida, pensamos a quem poderíamos conceder
recursos. Embora o racismo e o colonialismo afetem
todas as pessoas, sabemos que crianças e jovens –
particularmente aqueles que se identificam como pretes,
africanes e afrodescendentes –, frequentemente,
enfrentam o impacto de crenças e políticas racistas e
coloniais. Acreditamos que crianças e jovens pretes têm
muito a nos ensinar sobre abordagens para desmantelar
essas estruturas.
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Que tipo de trabalho o CRIF apoiará?
Sabemos que o racismo e o colonialismo podem se manifestar de formas muito diferentes em
lugares distintos. Portanto, queremos aprender com você como o racismo e o colonialismo se
manifestam na sua vida e em sua comunidade. Além disso, queremos saber o que você faria para
ajudar a mudar os desafios que o racismo e o colonialismo criam. 

Esperamos fornecer recursos para qualquer trabalho que aborde o racismo e o colonialismo e
que tenha crianças e jovens pretes na liderança. Portanto, é possível apoiar iniciativas voltadas a
outras questões também, como justiça climática, justiça de gênero, direitos à terra, saúde sexual
e reprodutiva, bullying racial, combate a qualquer tipo de discriminação ou acesso a artes e
cultura. Também temos interesse em oferecer recursos uma ampla gama de projetos que
também podem incluir organização escolar, campanhas de conscientização pública, espaços de
aprendizado entre pares ou qualquer outra coisa em que você possa estar trabalhando.

Se não tiver certeza de que atende aos requisitos acima, participe de qualquer uma de nossas
reuniões informativas. Outra opção é se candidatar. Adoraríamos saber mais sobre você e seu
trabalho.

Você mencionou o “Colaborativo”, do que se trata e por que membres desse grupo são
importantes?
Para o CRIF, fazer as coisas de forma diferente significa colocar o poder real de tomada de
decisão nas mãos de crianças e jovens ativistas. Em novembro de 2021, o CRIF realizou sua
primeira Doação Colaborativa Participativa. Esta equipe de oito (8) crianças e jovens pretes
ativistas da África Ocidental e dos continentes americanos é muito diversa. Ao todo, a equipe tem
participantes falantes de mais de 4 idiomas diferentes e oriundos de 8 países: Benin, Serra Leoa,
Gâmbia, Peru, Brasil, Colômbia, Barbados e Estados Unidos.

Participantes do Colaborativo nunca haviam se encontrado antes de serem selecionades. Porém,
reunimos (virtualmente) por 4 dias com mediação de uma incrível equipe de intérpretes e nossa
equipe. Compartilharam suas histórias e experiências bem como suas perspectivas sobre o que
consideram importante agora e no futuro. Esses pensamentos e ideias se tornaram a estratégia
de doação "descolonizar!". Esse mesmo grupo selecionará candidates a receber os recursos. O
CRIF tem profunda gratidão a cada participante do Colaborativo por suas contribuições perenes
a este processo.
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Ok, beleza! Então quem pode se inscrever?
Queremos muito apoiar as ideias e sonhos de crianças e jovens pretes ativistas. Em um
mundo ideal, se tivéssemos recursos ilimitados, ofereceríamos recursos a qualquer pessoa
que se candidatasse. Infelizmente, não podemos fazer isso. Portanto, pensamos com cuidado
em quem de nós sofre/tem maior exposição a riscos e danos, bem como, quem são as
pessoas mais vulneráveis. Tenha os itens acima em mente e faça sua inscrição se você:

a. Recursos para custeio de despesas básicas e operacionais: trata-se de
recursos que a ser destinados para manter as operações da sua
organização. Há flexibilidade no uso desses recursos. O objetivo é garantir
a existência do grupo e criar as condições para que o grupo mantenha o
trabalho feito atualmente. Se a candidatura for para obter recursos para
custeio de despesas básicas e operacionais, o grupo deve estar
trabalhando em conjunto há, pelo menos, 6 meses e deve ser capaz de
comprovar essa parceria quando for solicitado.
b. Recursos associados a projetos: esses recursos são destinados a
projetos específicos. Portanto, esses recursos não devem ser usados para
custear despesas básicas e operacionais de uma organização. O objetivo
desses recursos é oferecer suporte ou viabilizar a execução de um projeto.
Candidates a recursos associados a projetos não precisam,
necessariamente, ter trabalhado juntos antes. Porém, a inscrição deve ser
feita por um grupo de, pelo menos, 3 pessoas que planejam executar o
projeto juntes;

1.Se identifica como ativista prete, africane e/ou de ascendência africana;

2.Tem entre 13 e 27 anos; queremos convidar, principalmente, crianças e
jovens ativistas da comunidade LGBTQ+ e pessoas com deficiência a se
inscreverem;

3.Se estiver se candidatando como participante de um grupo: - o grupo não
precisa ser legalmente registrado, mas deve ser liderado e dirigido por jovens
.

4.Reside em áreas rurais ou áreas urbanas vulneráveis no continente
americano (América do Sul, América Central e América do Norte e Caribe) ou
na África Ocidental (Benim, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim,
Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria,
Senegal, Serra Leoa e Togo). Como queremos garantir que aqueles entre nós
que estão em situação de maior risco ou com menor propensão a ter
oportunidades para obtenção de recursos, sejam incluídos, estendemos o
convite à candidatura, principalmente, para pessoas oriundas de
comunidades imigrantes/migrantes e/ou pessoas em situação de refúgio.

5.  Candidates de alguma forma associades a uma organização comunitária,
movimento social ou grupo organizado que apoia crianças e jovens pretes,
africanes ou de ascendência africana. Por exemplo, você é funcionárie ou
voluntárie de uma organização ou mesmo estabeleceu vínculo com uma
organização para apoiar o trabalho há, pelo menos, seis (6) meses no total.
Caso consultada, a organização deve ter os meios para confirmar seu vínculo.
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Qual é o valor dos recursos a ser distribuído?
O CRIF recebe propostas de crianças e jovens ativistas pretes para doações que variam entre
cerca de R$ 2.600,00 (US$ 500 - quinhentos dólares estadunidenses) e R$ 52.700,00 (US$ 10.000 -
dez mil dólares estadunidenses). Informe qual é o volume de recursos necessário quando finalizar
sua inscrição. Embora não possamos financiar todos os recursos necessários ao seu projeto,
gostaríamos de saber o máximo possível sobre os custos estimados.

Ah, então, se eu puder me candidatar, minha organização pode obter recursos para custeio
de despesas básicas e operacionais?
Se sua organização estiver trabalhando há, pelo menos, 6 meses, é possível se inscrever tanto
para obter Recursos para custeio de despesas básicas e operacionais quanto recursos associados
a projetos. O grupo não precisa estar registrado formalmente. Contudo, é importante que você
possa mostrar ou nos contar sobre o trabalho que vem desenvolvendo e gostaria de continuar a
fazer.

E quanto à obtenção de recursos para um projeto específico, isso é viável?
Com certeza! Disponibilizamos concessão de recursos associados a projetos para o trabalho
liderado e conduzido por crianças e jovens para qualquer grupo de 3 ou mais pessoas que
planejam trabalhar juntes neste projeto desde que cumpram todos os outros requisitos.
Portanto, mesmo que seu grupo não tenha trabalhado em parceria antes, mas exista a
possibilidade de agregar amigues ou pessoas da comunidade para fazer um projeto específico,
gostaríamos de receber sua candidatura. Queremos apoiar, principalmente, organizações focadas
em comunidades e escolas, apoio direto, artes e desenvolvimento cultural, jogos e esportes e
educação para defesa de direitos. No entanto, gostaríamos de ouvir de você, mesmo que não
tenha certeza de que sua ideia de projeto se encaixa exatamente nessas categorias.
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Beleza, a proposta toda parece ser interessante. Como faço
para me candidatar? 
Excelente! Estamos muito animades para receber sua inscrição.
Use o link para fazer sua candidatura. Esperamos que você
responda algumas perguntas para que tenhamos mais
informações sobre você e o trabalho que seu grupo faz ou planeja
desenvolver. A inscrição permite que você responda a essas
perguntas tanto via vídeo, áudio ou mensagem escrita. Caso tenha
dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail
decolonize@crifund.org e responderemos o quanto antes.  

https://crifund.org/decolonize-call-for-proposals-2022/
mailto:decolonize@crifund.org


Ok, então, se eu enviar minha inscrição, o que acontece a seguir?
Após o encerramento das inscrições em 7 de Maio a equipe do CRIF fará uma triagem para
garantir que você possa se inscrever e que atenda aos critérios que compartilhamos. Em seguida,
participantes do Colaborativo, com o apoio de conselheiros juvenis, realizarão a análise das
inscrições. Por fim, decidirão quais candidaturas receberão os recursos. Sabemos que,
infelizmente, não poderemos conceder recursos a todos os projetos incríveis. Porém,
informaremos se você foi contemplade com a concessão de recursos ou não. Se você não for
selecionade, pedimos que mantenha contato conosco de toda forma, pois informaremos quando
houver outras oportunidades disponíveis.

Muito bom, você pode repassar as datas importantes novamente?
Com certeza. As inscrições abrem em 30 de Março e se encerram no dia 7 de Maio. Pretendemos
notificar todos os candidatos o resultado de suas inscrições até o final de Junho. No entanto,
postaremos atualizações nas mídias sociais se houver mudança de planos.

Se precisar de mais informações, onde devo procurar?
Durante todo o processo de inscrição, o CRIF realizará algumas reuniões informativas no Zoom.
Além disso, também co-organizaremos algumas sessões nas mídias sociais com participantes do
nosso Colaborativo! Trata-se de uma ótima oportunidade para conhecer algumas das pessoas
que trabalharam juntas para criar este edital, aprender mais sobre nós e tirar todas as suas
dúvidas. As datas dessas reuniões serão anunciadas nas redes sociais. Então, siga a gente por lá.
Estamos no Instagram e Twitter como @crifund1. Você também pode nos encontrar no Facebook
e no TikTok @CRIF. Se tiver alguma dúvida que gostaria de sanar imediatamente, entre em
contato conosco via decolonize@crifund.org. Vamos responder o quanto antes!
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