Visão geral do programa ACOR Grant FY18
As concessões da ACOR (Allegany Community Out Reach) oferecem suporte em curto prazo para os
projetos da comunidade local que estão em consonância com a missão, visão e orientação das Franciscan
Sisters of Allegany. As concessões da ACOR são únicas entre os programas de concessão dos Allegany
Franciscan Ministries que não têm restrição geográfica. Em vez disso, exigem uma associação direta com o
Franciscan Sisters of Allegany, Franciscan Sisters of Allegany Associates ou Trinity Health.
Diretrizes e critérios de prioridade
• Será dada prioridade às organizações com projetos que atendam a maioria ou todos os critérios a
seguir:
o melhore a saúde, bem-estar e qualidade de vida através de abordagem holística da
educação ou serviço direto;
o promova autossuficiênia ou provoque uma mudança sistêmica;
o beneficie as pessoas que fazem parte de um segmento marginalizado da sociedade, seja
com base na nacionalidade, raça, classe, ou qualquer outro fator;
o se esforce para incorporar a perspectiva de indivíduos que são os beneficiados diretos dos
serviços;
o concentre-se nas preocupações dos pobres e marginalizados e na igualdade das mulheres;
o associadas à Franciscan Sisters of Allegany ou Franciscan Sisters of Allegany Associates
• Os períodos de concessão geralmente são de um ano ou menos.
• As concessões da ACOR podem ser solicitadas para até $15,000.
Elegibilidade
• As empresas devem ter um parecer do Departamento de Receita Federal confirmando a isenção
do imposto de renda de acordo com a seção 501(c)(3) do Código Tributário Federal.
• As empresas devem estar dispostas e aptas a cumprir todas as exigências do Allegany Franciscan
Ministries Grant Agreement. (Veja uma amostra do acordo aqui).
• A empresa deve estar com seus relatórios de progresso atualizados e quaisquer concessões ACOR
anteriores.
• Os projetos devem estar associados às Franciscan Sisters of Allegany ou Franciscan Sisters of
Allegany Associates (ou seja, onde os membros/assocados da FSA estejam presentes como
patrocinadores, curadores, funcionários ou voluntários) ou tiverem uma associação direta comum
ministério da Trinity Health.
• Os projetos devem cumprir com a doutrina social católica.
• O projeto deve estar alinhado co a missão e os principais valores dos Allegany Franciscan
Ministries.
Limitações
• Nenhuma empresa pode receber mais que uma concessão ACOR por ano.
• Apenas uma solicitação pode ser enviada para uma empresa por ciclo.
• As empresas com uma concessão ACOR atica (atual) não podem se candidatar até o término da
concessão ativa.
• Os fundos da ACOR não estão disponíveis para pessoas físicas, órgãos públicos, eventos para
arrecadação de fundos ou doações.
• As solicitações de concessão de fundos podem incluir os custos de pessoal no orçamento de
doações, não solicite o valor total de uma concessão de pessoal. Os fundos não se destinam a ser
utilizados exclusivamente para um salário individual.
Processo de solicitação e cronograma
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O processo de solicitação de concessão online pode ser acessado através do nosso site,

www.afmfl.org
As solicitações podem ser enviadas a qualquer momento e serão analisadas em dois ciclos. Prazos
e anúncios:
• 2 de outubro de 2017, 12h (meio-dia). Anúncio em dezembro de 2017.
• 2 de abril de 2018, 12h (meio-dia). Anúncio em Junho de 2018.
Confirmaremos o recebimento por e-mail.
Se uma solicitação anterior da empresa foi recusada, é altamente recomendável que você fale
conosco antes de apresentar outro pedido (consulte as informações de contato abaixo).

Os exemplos de tipos de projetos que podem ser financiados pelas concessões da ACOR incluem, dentre
outros:
• Necessidades básicas (alimento, roupas, etc.)
• Educação para saúde
• Habilidades para emprego
• Defesa da justiça social
• Alfabetização
• Espiritualidade franciscana
As descrições das concessões feitas recentemente podem ser encontradas na página Grants
Awarded do nosso site.

Ainda tem dúvidas sobre ACOR Grants? Fale conosco
Erin Baird, diretor de concessões
E-mail: ebaird@afmfl.org
Tel: 727-507-9668

Allegany Franciscan Ministries
www.afmfl.org
Allegany Franciscan Ministries é uma organização católica sem fins lucrativos focada na melhoria do estado
de saúde geral de indivíduos através do aumento ao acesso aos serviços de saúde e informações. Guiada
pela tradição e a visão da Franciscan Sisters of Allegany, e membro da Trinity Health, a Allegany Franciscan
Ministries oferece concessões para organizações sem fins lucrativos em três regiões da Flórida: Miami-Dade
County, Palm Beach, Martin e St. Lucie Counties, e a área de Tampa Bay de Hillsborough e Pinellas
Counties. A Allegany Franciscan Ministries se esforça para ser um catalisadora para a mudança sistêmica,
comprometendo os recursos e trabalhando em colaboração para promover a saúde física, mental,
espiritual, social e cultural e bem-estar nessas comunidades.
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