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AVON LANÇA EDITAL PARA PROJETOS QUE COMBATEM A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (FOTO: THINKSTOCK)

Avon lança edital no valor de R$3 milhões
para projetos de combate à violência
doméstica
As inscrições se encerram no dia 9 de junho e devem ser feitas pelo correio

Projetos de combate à violência doméstica ganharam um estímulo nesta semana. O Instituto Avon, em

parceria com o ELAS Fundo de Investimento Social, lançou, na quarta-feira (7), um edital que selecionará as

melhores iniciativas relacionadas ao tema.
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SAIBA MAIS

Saiba como se prevenir contra a gripe;

campanha de vacinação termina

amanhã

"Nosso objetivo é disseminar a ação pelo país com projetos de valor reconhecido por todos os especialistas

no assunto. Ao mesmo tempo, fortalecemos as organizações, especialmente as informais, que têm mais dificuldade

para obter apoio para projetos de menor dimensão mas com alto impacto em suas comunidades locais”, afirmou o

Lírio Cipriani, diretor executivo do Instituto Avon.

Serão direcionados R$ 2,1 milhões para até 30

projetos, sendo que um outro montante irá para a seleção,

capacitação e monitoramento das propostas, totalizando R$3,1

milhões. Para organizações de pequeno porte, o apoio deve

chegar a até R$20 mil, já as de médio porte serão beneficiadas

em até R$40 mil e as de grande porte, R$140 mil.

De acordo com as regrasl, a coordenação deve ser obrigatoriamente de uma mulher. O prazo de inscrição,

que deve ser feita no site do edital, se encerra no dia 9 de junho.

O comitê de avaliação é formado por conselheiros do Fundo ELAS e representantes do Instituto Avon, da ONU

Mulheres Brasil e da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República.

O resultado será divulgado no dia 4 de agosto, quando se comemora oito anos de criação da Lei Maria da

Penha.
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