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ELAS NA EMERGÊNCIA DO FUTURO
APOIO ÀS MULHERES NA RECONSTRUÇÃO PÓS-COVID-19

Nosso contexto

NOSSO PAPEL

O coronavírus explicita nossa desigualdade social
O ELAS NASCEU HÁ 20 ANOS

Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. A parcela dos 10%
mais ricos concentra cerca de 42% da renda total do país.
De seus 211 milhões de habitantes, 6,5% vivem em situação de
extrema pobreza. São 13,5 milhões de pessoas que vivem com
até R$ 145/ mês. 72,7% delas são pretas ou pardas.
11,9 milhões de brasileiros estão desempregados. A
informalidade atinge 40% da população ocupada,
representando 38,3 milhões de trabalhadores informais.
Mulheres são maioria no desemprego e no trabalho informal.
48% da população não tem acesso à coleta de esgoto e 35
milhões não são abastecidos com água potável. São 27 milhões
de mulheres, uma em cada quatro, sem acesso adequado aos
serviços de saneamento básico.
11,4 milhões de pessoas (6% da população) vivem nas mais de
6.300 favelas de todo o país.
A Emenda Constitucional 95 instituiu o teto de gastos públicos
e impacta direitos a saúde, educação e assistência social. Na
saúde, as perdas são de R$ 9,46 bilhões.
Fontes: RDH/Pnud; SNIS, IBGE e Trata Brasil

COMO ESTRATÉGIA PARA O
AVANÇO DO PROTAGONISMO DAS
MULHERES E DA JUSTIÇA SOCIAL
NO BRASIL.
NO ATUAL CONTEXTO DE CRISE,
REAFIRMAMOS NOSSA VISÃO:
DOAR PARA TRANSFORMAR.
A EMERGÊNCIA NÃO ACONTECE
APENAS DURANTE A QUARENTENA:
AS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA
PREJUDICAM A ECONOMIA, A
SAÚDE E TODOS OS SERVIÇOS DE
APOIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
NESSE SENTIDO, AS EMERGÊNCIAS
SE TRANSFORMAM AO LONGO DOS
MESES, PODENDO CHEGAR A ANOS.
É PRECISO GARANTIR QUE
ORGANIZAÇÕES DE MULHERES
SIGAM ATIVAS E À FRENTE DAS
SOLUÇÕES DE QUE NECESSITAMOS
PARA CONSTRUIR O NOVO
FUTURO.
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Nossa estratégia
Participatory Grantmaking & Movement Building
Diálogos networking & capacity building
Monitoramento acompanhamento técnico para
desenvolvimento institucional
Avaliação impacto coletivo
Convocamos nossa rede de parceiros a se engajar em um
programa de médio a longo prazo para fortalecer grupos e
organizações de mulheres na reconstrução pós-covid-19.
As mulheres são protagonistas do suporte e da transformação
social em suas comunidades e no país. Movem e sustentam a
economia e o cuidado, por isso investir na sustentablidade de
suas iniciativas é estratégico.
Lançaremos um programa de apoio multianual (3 anos de
apoio), com doações diretas (grantmaking) e promoção de
Diálogos entre as grantees, com foco em formação, construção
de capacidades e fortalecimento de redes.

GRANTS
R$50 mil por ano | R$150 mil no total
LINHAS DE APOIO
Mobilização e políticas públicas
de enfrentamento à crise e às
consequências geradas pela
pandemia no Brasil
Empreendedorismo e resiliência
financeira, com atualização de
ferramentas de produção,
comunicação e venda diante
de uma pandemia

INVISTA EM SUSTENTABILIDADE E JUSTIÇA SOCIAL
O Programa ELAS na Emergência do Futuro:

negras e LBT, visando reduzir o impacto da

Apoio às Mulheres na Reconstrução pós-Covid-

pandemia na saúde e na economia. Venha com o

19 é uma iniciativa do Fundo ELAS para

ELAS apoiar a emergência do futuro rumo à

fortalecer grupos de trabalhadoras informais,

igualdade e à justiça social.

moradoras de favelas e periferias e mulheres

Entre em contato: elas@fundosocialelas.org

