Visão Geral do Programa de Subsídios da ACOR FY21
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.

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.

Allegany Community Out Reach (ACOR) subvençãos apoia projetos da comunidade local e fornece
apoio operacional a organizações sem fins lucrativos que ampliam a visão das Irmãs Franciscanas
Allegany. Uma afiliação direta com as Irmãs Franciscanas de Allegany, Allegany Franciscan Associates
ou Trinity Health é necessária para se candidatar. Pedidos de até US$ 10.000 serão considerados.
As solicitações de subvenção podem ser para suporte operacional geral ou suporte ao programa. Os candidatos
serão solicitados a identificar que tipo de financiamento está sendo solicitado em seu pedido de subvenção. O
apoio operacional geral foi adicionado temporariamente para enfrentar os desafios enfrentados pelas
organizações sem fins lucrativos devido à pandemia COVID.
As solicitações do programa devem ser para projetos e atividades específicas que visem à melhoria da saúde,
bem-estar e qualidade de vida das comunidades locais e carentes. O suporte de curto prazo será fornecido para
novos projetos, atuais ou de expansão. Exemplos de programas bem-sucedidos se concentram (mas não se
limitam a):
necessidades básicas (comida, abrigo, roupas)
proteção ambiental
emprego

justiça social
alfabetização
educação em saúde e acesso

As solicitações operacionais gerais apoiarão a missão e os objetivos globais de uma organização sem fins
lucrativos e devem ajudar a fortalecer a organização ou promover seus propósitos de caridade. Suporte
operacional geral é irrestrito. Exemplos de suporte operacional geral incluem:
Custos administrativos ou de infraestrutura organizacional, como serviços públicos, aluguel, pessoal
Ajude a manter programas essenciais e equipe essencial
Necessidades de capacidade única, como planejamento estratégico ou tecnologia
Critérios Prioritários
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 através de uma abordagem holística;
promover a autossuficiência ou provocar mudanças sistêmicas;
prestar serviços a indivíduos de grupos marginalizados, incluindo minorias raciais e étnicas,
populações de baixa renda, e membros da comunidade LGBTQ. Esses grupos têm enfrentado
desprivilegiações históricas;
esforcem-se para incorporar o ponto de vista dos indivíduos que são atendidos;
foco em capacitar as mulheres
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Elegibilidade
Para ser considerado para financiamento, o a organização deve atender aos seguintes requisitos básicos:
•
•
•
•
•

Recebeu decisão da Receita Federal confirmando isenção do Imposto de Renda federal nos 501(c)(3) do
Código da Receita Federal.
Estar em uma boa posição com os Ministérios Franciscanos Allegany (para organizações que receberam
uma ou mais subvençãos doações dos Ministérios Franciscanos Allegany).
Estar disposto e ser capaz de atender a todos os requisitos para a concessão do Ministério Franciscano
Allegany acordo. (Veja o contrato de subvenção).
Os projetos devem ser afiliados às Irmãs Franciscanas de Allegany ou Allegany Franciscan
Associados (ou seja, onde os membros / associados da FSA estão presentes como patrocinador,
administrador, equipe ou voluntário) ou ter uma afiliação direta com um ministério da Trinity Health.

Limitações
• Nenhuma organização pode receber mais de uma subvenção 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 indivíduos, agências públicas ou eventos de
arrecadação de fundos.
• Desencorajamos solicitar que os fundos do subsídio sejam 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).
• Recebimento do pedido será confirmado 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

9 de setembro de 2020 às
14h
1 de out. de 2020 (meiodia)
Novembro de 2020

Ciclo da primavera

1 de abril de 2021
(meio-dia)
Maio de 2021

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: 727-507-0897
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