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Mulheres transformam o mundo

O ELAS é uma organização que atua desde o ano 2.000
para o avanço do protagonismo das mulheres no Brasil.
Nosso paradigma é confiar nas mulheres e nossa estratégia é mobilizar recursos, não só no Brasil, mas também
no exterior para investir nas ações de grupos de mulheres. Empresas, fundações, organismos internacionais e
pessoas físicas, são parceiros de investimento para que as
mulheres atuem em seus territórios.
Nossos processos são todos participativos, garantindo a
qualidade e transparência de nossa atuação. Através da
realização de Diálogos, com participantes dos grupos, o
ELAS escuta atentamente as mulheres, seus diagnósticos
e necessidades de investimento, o que favorece a elaboração dos editais com foco nos temas prioritários para
os grupos.

Fundo ELAS | Relatório 2019 | 5

Além do recurso financeiro, os grupos são apoiados no
fortalecimento de suas capacidades em diversas temáticas para que possam concretizar seus objetivos. Assim,
com metodologia própria desenvolvida nesses 20 anos, o
ELAS é pioneiro no investimento nas mulheres, desenvolvendo habilidades, apoiando financeiramente e estimulando transformações.

Investir nas mulheres é o caminho para o desenvolvimento justo e sustentável da nossa sociedade.
#MulheresTransformamOMundo
#DoarParaTransformar
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A potência das Mulheres na
conquista de direitos
Nós sabemos como a jornada das mulheres na conquista de direitos foi desafiadora e trouxe transformações
significativas para nossa sociedade. Estamos atuantes
há 20 anos!
Olhe com atenção as datas mais importantes para a
conquista de direitos! Você verá quanta luta foi necessária e como são recentes as conquistas de direitos
básicos!
Um exemplo: até 1962 as mulheres eram proibidas de
abrir conta em banco ou mesmo viajar sem autorização dos maridos. Só em 1974 a mulher pode ter seu
próprio cartão de crédito. E jogar futebol? Foi permitido somente em 1979. A Lei Maria da Penha, que tipifica
e criminaliza a violência contra a mulher no Brasil, foi
sancionada em 2006.
Acreditar no potencial delas para continuar transformando é estratégico. Desejamos uma sociedade mais
justa e sustentável.

1827

1832

Meninas são liberadas
para frequentarem a
escola.

1985
É criada a primeira
Delegacia da Mulher

1988
A Constituição Brasileira
passa a reconhecer as
mulheres como iguais
aos homens

1979
Mulheres garantem
o direito à prática
do futebol

2002
“Falta da virgindade”
deixa de ser crime

A obra “Direitos das
Mulheres e Injustiças dos
Homens” é publicada.

1977
A Lei do Divórcio é
aprovada

2006
É sancionada a Lei
Maria da Penha

1879

1910

Mulheres conquistam
o direito ao acesso às
faculdades.

O primeiro partido
político feminino é
criado.

1974
Mulheres conquistam
o direito de portarem
um cartão de crédito

2012
Aprovada a PEC
das domésticas

1962
É criado o Estatuto
da Mulher Casada

2015
É aprovada a Lei
do Feminicídio

1932
Mulheres conquistam
o direito ao voto

2018
A importunação sexual
feminina passou a ser
considerada crime
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Como transformamos
Missão
Promover e fortalecer o protagonismo das mulheres
mobilizando e investindo recursos em suas iniciativas.
Visão
Investir nas mulheres é nossa maneira de mudar
o mundo: Doar para transformar.
Valores
Paixão pela causa das mulheres
Respeito à singularidade, subjetividade e multiplicidade
Laços de confiança
Doação cidadã
Transparência

Avançamos muito em 2019

Mobilização de recursos & Parceiros

Os movimentos de mulheres no Brasil têm grande potência e são um dos mais respeitados do mundo. Enfrentamos os desafios colocados pelo ano de 2019 para seguir fortalecendo e ampliando o protagonismo das mulheres na sociedade. O ELAS é testemunha e
parceiro das brasileiras que lideram a jornada de construção de um país mais equânime
para todos. São mulheres criativas e generosas que desejam o respeito à diversidade,
sem violência.

8.9
milhões de reais
mobilizados

Ampliamos e diversificamos
nossas parcerias, dos grupos
apoiados a doadoras/es

• Fundações/Institutos internacionais 51%
• Orgãos multilaterais/Cooperação internacional 24%
• Fundações/Institutos nacionais 19%
• Outras receitas nacionais 6%

Articulamos conexões e
alianças intergeracionais
e inter-regionais
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Diálogos

São encontros de mulheres líderes de todo o país. Faz
parte da nossa metodologia escutar atentamente as
necessidades das mulheres na nossa sociedade. Assim
nos preparamos para construir os editais. Nesses espaços de trocas entre grupos atuantes na mesma temática se estimula a formação de redes, fortalecimento de
capacidades e construção de ações coletivas.

março

Diálogo sobre Segurança
e Fim da Violência contra
Ativistas

junho

Diálogo sobre Autonomia
Sexual

Em 2019 foram 5 Diálogos nacionais, dos quais participaram mais de 270 lideranças.
julho &
novembro

Diálogo ELAS na Moda
e Sem Violência

setembro

Diálogo Mulheres em
Movimento: Fortalecendo
Alianças Globais

Jana Guinond
Conselheira do ELAS.
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5 Editais lançados em 2019

Lançamos 5 editais e através deles apoiamos 91 grupos
de todas as regiões do país. Os grupos que participaram
dos editais foram escolhidos por um Comitê de Seleção
formado por especialistas e ativistas na temática, conferindo total transparência para a distribuição dos recursos
mobilizados. Os resultados são comunicados diretamente
aos grupos selecionados, publicados nas nossas redes sociais e enviados por e.mail para nossos parceiros e todos
os grupos de mulheres que participaram dos Diálogos ou
que já têm um histórico de relacionamento com o ELAS.

Quais são suas áreas de atuação?

fevereiro

maio

junho

agosto

outubro

ELAS nos Esportes Uma
Vitoria Leva à Outra-1

ELA Decide

38

24

17

Prevenção da
violência contra
as mulheres

Expansão do acesso
à saúde e dos direitos
sexuais e reprodutivos
das mulheres

Ampliação do acesso
à cultura, comunicação,
arte e esportes

3

8

1

Promoção da autonomia
econômica, do
empreendedorismo e do fim
da pobreza de mulheres

Promoção da equidade
étnica e racial

Promoção de um
meio ambiente justo
e sustentável

Mulheres em Movimento
2019

ELAS na Moda
e Sem Violência

ELAS nos Esportes Uma
Vitoria Leva à Outra-2
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De que regiões do Brasil são os grupos apoiados?

Abrangência

1

4

4
3

1
2

6
1

1
17

Dentre os projetos
apoiados pelo ELAS muitos
são de organizações com
abrangência nacional!

Os encontros das
organizações nos Diálogos
têm como resultado ações
conjuntas e parcerias que
se espalham por todo o
território nacional.

Dessas organizações,
muitas tiveram atuação
com outros países da
América Latina, América
do Norte, África e Europa.

6
2

4

7

2
25

2
3
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Conheça
alguns dos
grupos
apoiados
em 2019

Alevante da Terra

Coletivo De Transs
pra Frente

Associação Ará Dudu

Vale do Capão
Chapada Diamantina, BA
Edital ELA Decide

Salvador, BA
Edital Mulheres
em Movimento

Santa Maria, RS
Edital ELAS na Moda
e Sem Violência
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Fundação Angélica
Goulart

Coletivo Suraras
do Tapajós

Coturno de Vênus

Pedra de Guaratiba, RJ
Edital ELAS nos Esportes
Uma Vitória Leva à Outra

Baixo Tapajós, PA
Edital Mulheres
em Movimento

Brasília, DF
Edital Fundo Fale
Sem Medo
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ELAS e a aplicação de recursos mobilizados

A diversidade no apoio às organizações

6.8

Nosso objetivo é sempre ampliar a diversidade de grupos
apoiados, fortalecendo organizações que têm menos
acesso a recursos.

milhões de reais investidos no
protagonismo e nos direitos das mulheres

8.9
milhões de reais
mobilizados

2019

2020

• Investimento em grupos
de mulheres 68%
• Nossa equipe 20%

• Despesas operacionais 8%
• Mobilização de recursos 4%

4.7
milhões de reais
Investidos em 2019

54 %
Negras

O ELAS apoiou grupos e organizações formais e informais
lideradas por mulheres negras, LBT ( lésbicas, bissexuais
e pessoas trans), indígenas, quilombolas, trabalhadoras
domésticas, mulheres com deficiência, jovens, etc.
Em 2019, 59% dos grupos apoiados são liderados por
pessoas LBT.

2.1
milhões de reais
a serem investidos em 2020

Confira nosso balanço e auditoria
anual em nosso site.

• Negras 54%
• Não-Negras 37%
•Indígenas 9%
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ELAS influenciando o ecossistema de filantropia
O ELAS faz incidência para mobilizar recursos para transformação
social, direitos, justiça social nos
diversos espaços.

Fomos à África do Sul, Chile, Estados Unidos, Panamá e
Portugal mobilizar parcerias e recursos
Workshops consultivos da AWID para construção do
Equality Fund, Panamá.
“Innovación en Financiamiento para la Equidad”, mesa redonda organizada pela Embaixada do Canadá, Panamá.

Foto em cima/esquerda:
Women Funded 2019-Leadership for a
changing world.
Fotos em cima/direita: Amalia Fischer, a
Ministra da Justiça de Portugal Francisca
Van Dunem e Myriam Taylor ( CEO da
Muxima Bio ) no We Colloquium.
Foto em baixo/esquerda:
Global Feminist LBQ Women’s Conference.
Foto em baixo/direita: Creuza Oliveira,
Sueli Carneiro, Vania Narciso ( conselheira
do ELAS ), Myriam Taylor e Luanda Carneiro
no We Colloquium.

Eventos da sociedade civil paralelos à Commission on
the Status of Women (CSW ), Estados Unidos.
Prospera-International Network of Women’s Funds,
2019 Biennial, Canadá.
Reunião da Aliança de Fundos de Mulheres da América
Latina, Chile.
Global Feminist LBQ Women’s Conference, África do Sul.
I Colóquio NÓS de Capacitação, Diversidade e Inclusão
Social-We Colloquium, Portugal.
Women Funded 2019, Conferência da Women’s Funding
Network, Estados Unidos.
Fundo ELAS | Relatório 2019 | 27

Visibilizamos a
causa das mulheres
e a filantropia para
justiça social em
eventos nacionais
Semana da Mulher, promovida pela ESPM em São Paulo.
Comemoração do Dia Nacional da Igualdade Feminina,
promovido pelo Consulado Geral dos EUA no Rio de
Janeiro.
Seminário Expandindo e Fortalecendo a Filantropia
Comunitária, promovido pela Rede de Filantropia para a
Justiça Social em São Paulo.
Foto em cima/esquerda para direita:
Lidi Oliveira ( Laboratório Arremate), Kaká Verdade
(Coordenadora Executiva do ELAS) e Ludmyla Oliveira
(Fundadora da Crioula Criativa) no Inspira Talk-Mulheres
e Seu Poder na Moda.
Foto em baixo/esquerda para direita:
Cristina Orpheo (Diretora Executiva do Fundo CASA ),
Selma Moreira (Diretora Executiva do Fundo Baobá)
e Amalia Fischer (Coordenadora Geral e Cofundadora
do ELAS ) no Seminário Expandindo e Fortalecendo a
Filantropia Comunitária no Brasil.

Festival ABCR -O Futuro da Captação de Recursos no
Brasil do Futuro, em São Paulo.
Seminário Nós e as Desigualdades, promovido pela
Oxfam em São Paulo.
Inspira Talk-Mulheres e Seu Poder na Moda, promovido
por Instituto C&A e Revista Marie Claire em São Paulo.
Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+ encontro anual em
São Paulo e Rio de Janeiro.
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Mais conexões

Conexão Brasil-Portugal
O ELAS coorganizou o We Colloquium-I Colóquio NÓS
de Capacitação, Diversidade e Inclusão Social, em Lisboa.
Foram 3 dias de debates sobre exclusão e violência contra as mulheres, desigualdades e discriminação racial e de
gênero.
O ELAS garantiu a participação de lideranças dos movimentos de mulheres do Brasil como Sueli Carneiro
(Geledés), Creuza Oliveira ( FENATRAD ), Leila Linhares
( CEPIA ) e Guacira Oliveira (Cfemea), que se uniram a
lideranças portuguesas como Myriam Taylor, CEO da
Empresa Social Muxima e ativista de Direitos Humanos e
Antirracismo e Joacine Katar Moreira, primeira negra de
origem africana eleita deputada pelo Parlamento português meses depois. Ler

Fotos We Colloquium:
em cima/esquerda para direita:
Creuza Oliveira, Guacira Oliveira,
Sueli Carneiro.
em baixo/esquerda para direita:
Leila Linhares, Myriam Taylor,
Amalia Fischer.
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Ação no Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica
Em parceria com a ONU Mulheres Brasil e o Consulado
do México, o ELAS promoveu o encontro “Trabalhadoras
domésticas em cena: direitos e desafios”, com exibição do
filme Roma ( México/ EUA , 2018 ).
Houve debate com as lideranças Nair Jane Lima, Creuza
Oliveira e Cleide Pinto, coordenadoras de grupos apoiados
pelo ELAS, além de Ana Carolina Querino, Representante
Interina da ONU Mulheres Brasil e o crítico de cinema
Maurício de Bragança.

KK Verdade na Revista Marie Claire

Foto/esquerda:
KK Verdade na Revista
Marie Claire.
Foto em cima/direita:
Ação no Dia Nacional da
Trabalhadora Doméstica.
Foto em baixo/direita:
Equipe ELAS.

A edição de agosto da Revista Marie Claire publicou entrevista com a coordenadora executiva do ELAS sobre
sua trajetória de luta pelos direitos das mulheres e o novo
Edital ELAS na Moda e Sem Violência. Ler

Novos planos
2019 foi um momento de reavaliação e renovação: o
ELAS desenvolveu seu planejamento estratégico para os
próximos 4 anos, reafirmando seu compromisso com a
causa das mulheres.
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Agradecemos a todos os parceiros
institucionais e individuais.
Muito obrigada!
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Desde 2000 promovendo o protagonismo das mulheres no
Brasil, mobilizando e investindo recursos em suas iniciativas

Junte-se a nós. Doe para ELAS

youtube/fundoElas
instagram/@fundoelas

+55 21 2286 1046

twitter/@FundoElas

fundosocialelas.org

facebook/fundosocialelas

elas@fundosocialelas.org

