Visão Geral do Programa de
Subsídios da ACOR FY19
Nossa missão: Nós, Allegany Franciscan Ministries e Trinity Health, servimos juntos no espírito do

Evangelho como uma presença de cura compassiva e transformadora dentro de nossas comunidades.
A Allegany Franciscan Ministries é uma organização católica sem fins lucrativos, guiada por esta missão e
enraizada na tradição e visão das Irmãs Franciscanas de Allegany.

Os Subsídios para Alcance Comunitário de Allegany (ACOR) fornecem apoio de curto
prazo a projetos comunitários locais que estejam de acordo com a missão, visão e
direção das Irmãs Franciscanas de Allegany. Os Subsídios da ACOR são únicos entre os
programas de subsídios da Allegany Franciscan Ministries, pois não têm uma restrição
geográfica. Em vez disso, eles exigem uma afiliação direta com as Irmãs Franciscanas
de Allegany, as Irmãs Franciscanas de Allegany Associates ou a Trinity Health.
Critérios de Prioridade
A prioridade será dada às organizações para projetos que atendam a maioria ou todos os seguintes
critérios:







melhorar a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida por meio de uma abordagem
holística da educação ou do serviço direto;
promover a auto-suficiência ou trazer mudanças sistêmicas;
beneficiar as pessoas que fazem parte de um segmento da sociedade desprivilegiado,
seja com base na nacionalidade, raça, classe ou qualquer outro fator;
esforçar-se para incorporar o ponto de vista dos indivíduos que são destinatários diretos
dos serviços;
concentrar-se nas preocupações dos pobres e marginalizados e na igualdade das
mulheres;
afiliado com as Irmãs Franciscanas de Allegany ou Irmãs Franciscanas da Allegany
Associates

Diretrizes
• Os períodos de subsídio são geralmente de um ano ou menos.
• Pedidos de até US$ 15.000 serão considerados; o montante concedido pode não ser o mesmo
que o montante solicitad.
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Exemplos dos tipos de projetos que são financiados pelos Subsídios da ACOR
incluem, porém não se limitam a:
Necessidades básicas (alimentação, vestuário, abrigo)
Defesa da justiça social
Educação ambiental
Espiritualidade franciscana

Alfabetização
Prontidão do trabalho
Educação e acesso à saúde

Elegibilidade
Para ser considerado para financiamento, o projeto deve estar alinhado com o ensino social católico e
com a missão e os valores centrais da Allegany Franciscan Ministries, e a organização deve atender aos
seguintes requisitos básicos:
• Ter recebido uma decisão do Serviço de Imposto de Renda Federal confirmando a isenção do
imposto de renda federal sob a seção 501(c (3) do Código de Imposto de Renda Federal.
• Estar em dia com seus relatórios de progresso e quaisquer Subsídios anteriores da ACOR.
• Esteja disposto e seja capaz de cumprir todos os requisitos do Acordo de Subsídios da Allegany
Franciscan Ministries. (Ver um exemplo do acordo).
• Os projetos devem ser afiliados às Irmãs Franciscanas de Allegany ou às Irmãs Franciscanas do
Allegany Associates (ou seja, onde os membros/associados da FSA estão presentes como
patrocinadores, administradores, funcionários ou voluntários) ou têm afiliação direta com um
ministério da Trinity Health.
Limitações
• Nenhuma organização pode receber mais de uma Doação da ACOR por ano.
• Apenas uma solicitação pode ser enviada para uma organização por ciclo.
• Organizações com um Subsídio da ACOR ativo (atual) não podem solicitar até que a concessão
ativa seja concluída.
• Os Subsídios da ACOR não estão disponíveis para pessoas físicas, agências públicas, eventos de
angariação de fundos ou doações.
• Os pedidos de financiamento de subsídios podem incluir custos de pessoal no orçamento da
subvenção; por favor não solicite a quantia total de uma concessão pessoalmente. Os fundos não
devem ser usados inteiramente para um salário individual.
Processo de Solicitação
• O processo de solicitação de subsídios on-line pode ser acessado através do nosso site,
www.afmfl.org
• Se uma solicitação anterior da organização tiver sido recusada, é altamente recomendável que
você fale conosco antes de enviar outra solicitação (consulte as informações de contato abaixo).
• Vamos confirmar o recebimento por e-mail.
• As solicitações podem ser enviadas a qualquer momento e serão analisadas em dois ciclos.
Webinar informativo
Prazos
Decisões anunciadas

Ciclo de outono

5 de setembro de 2018
às 9h30
1 de out. de 2018 (meiodia)
Dezembro de 2018
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Ciclo da primavera

1 de abril de 2019
(meio-dia)
Junho de 2019

As descrições de subsídios recentemente concedidos podem ser encontradas na página de Subsídios
Concedidos do nosso site.
Ainda tem dúvidas sobre os Subsídios da ACOR? Favor contatar:
Erin Baird, Diretora de Subsídios
E-mail: ebaird@afmfl.org ▪ Tel: 727-507-9668

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