Modelo de Governança
Um grupo de Fundações Comunitárias chamado “Tecelões da Rede” coordena as
atividades da Rede Iberoamericana de forma coletiva, através de três comitês:
comunicação, mobilização de recursos e desenvolvimento da rede.

Membros
Uruguai

Brasil
ICom - Instituto Comunitário Grande Florianópolis
Instituto Comunitário Baixada Maranhense
Instituto Rio Ponte para o Investimento Social

México

Fondo Región Colonia

Uma Rede que trabalha para o desenvolvimento das
comunidades iberoamericanas por meio do fortalecimento
das Fundações Cívicas ou Comunitárias.

Espanha

Fundación Comunidar A.C.
Fundación Comunitaria del Bajío A.C.
Fundación Comunitaria Cozumel, IAP
Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, A.C.
Fundación Comunitaria Malinalco
Fundación Comunitaria OAXACA A.C.
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Fundación del Empresariado Yucateco A.C.

Fundació Civica Oreneta del Vallés
Fundació Horta Sud
Fundació Novessendes de la Comunitat Valenciana
Fundación Ciudad Siguenza
Fundación Galicia Sustentable
Fundación Igualdad Ciudadana
Fundación Maimona
Fundación Privada Ciutat de Valls
Tot Raval Fundacion Privada

Portugal
CEBI - Fundação Para o Desenvolvimento Comunitário de Alverca
Fundação ADFP - Assistência, Desenvolvimento e Formação Proﬁssional

Aliados

Brasil | Rede de Fundos Independentes para Justiça Social
México | Comunalia - Alianza de Fundaciones Comunitarias de México

Gestão

fciberoamerica.org
+55 48 3222 5127
icomﬂoripa@icomﬂoripa.org.br

Uma iniciativa de

Apoio Financeiro

A Rede está constituída atualmente por
23 Fundações Comunitárias de 5 países
Conheça algumas fundações comunitárias que fazem parte da Rede

Missão
Fortalecer a
atuação das fundações
comunitárias da rede para
favorecer a transformação e
o desenvolvimento das
comunidades em
Iberoamérica

Espanha

Visão

Queremos uma
participação ativa
das pessoas em suas
comunidades, exercendo seu
papel de protagonismo na
decisão e construção
de seu próprio
futuro

Fundación Ciudad Sigüenza
A Fundación Ciudad de Sigüenza atua no âmbito
local da cidade de Sigüenza (5.000 habitantes) no
processo de educação, cultura e desenvolvimento,
através de cursos, exposições, e da gestão da
recuperação do patrimônio dos tapices ﬂamencos
da cidade.Isso resultou em um incremento das
visitas de turistas a cidade, o que se demonstra
que investir em patrimônio é investir em
desenvolvimento e futuro.

Membros da Rede
Iberoamérica

México

México

Brasil

Espanha

Fundación Comunitaria del Bajío A.C

Fundación Comunitaria Oaxaca A.C.

ICom | Instituto Comunitário Grande Florianópolis

Fundación Maimona

Somos uma organização que trabalha
em comunidades rurais do Estado de
Guanajuato, México, cuja característica
é o alto índice de migração e de
marginalização. Através de um
diagnóstico e planejamento de forma
participativa, a Fundação beneﬁciou em
2014, 520 habitantes da comunidade de
Trancas e de outras 9 comunidades
circunvizinhas com ações em educação,
economia, saúde e desenvolvimento
social. A Fundação também conseguiu
investimento em infraestrutura na
educação, em serviços de drenagem e
energia, impulso a novos projetos
produtivos e a construção de um centro
comunitário com um total de mais de
$370 mil dólares de investimento na
comunidade.

O Fundo Oaxaqueño para a Conservação da
Natureza, constituído por FCO, Instituto Estatal de
Ecología y Desarrollo Sustentable e delegação
SEMARNAT do Estado, busca incrementar o
impacto positivo na conservação de recursos das
comunidades costeiras oaxaqueñas com as quais
se elaboram projetos e impulsionam o
desenvolvimento local das comunidades
mediante atividades sustentáveis. Em 2014
continuou a linha estratégica de conservação de
tartarugas marinhas através da articulação de
ações de proteção, pesquisa, gestão e
conservação, fortalecendo organizações
comunitárias, com assistência técnica e
acompanhamento.

Desde Novembro de 2005, o ICom promove o
desenvolvimento comunitário por meio da
mobilização, articulação e apoio a investidores
e organizações sociais. Possui muitos casos
de sucesso a serem replicados. Um deles é o
Portal Transparência, uma plataforma online
aberta e gratuita que permite as organizações
da sociedade civil se comunicarem melhor
com a sociedade, mobilizar cidadãos e ampliar
seu impacto social. É uma iniciativa
totalmente inovadora e inédita no Brasil que
tem recebido prêmios e reconhecimentos
desde 2010. Para 2015, permitirá segmentar
organizações que atendem crianças e
adolescentes na região onde o ICom atua,
apresentando um mapa de localização e um
banco de dados especíﬁco para esse público.

Em 2014, seguindo com as linhas estratégicas da
Fundação para o desenvolvimento da comunidade, se
abriram quatro convocatórias de ajudas: dois para
projetos sociais, culturais e artístico de caráter inovador
em Los Santos de Maimona, concedendo doações de 50%
do orçamento das 24 diferentes iniciativas; um concurso
de ideias destinado a estudantes onde se apresentaram
12 projetos, dois dos quais foram premiados. A Fundação
também abriu uma chamada para incubar a empresas de
forma gratuita durante um ano, (10) no espaço da
Fundação. Além disso, através de um projeto ‘la Juventud
en Acción’ da União Europeia, foram selecionados dois
jovens para uma formação em idiomas e para assistir a
uma atividade de uma semana sobre empreendimento
social em Palermo, Italia, promovendo o empreendimento
social como uma habilidade chave para os jovens e seu
futuro.

1728
366.000
45.500
USD 30.6 milhões
USD 21 milhões

organizações apoiadas
pessoas beneﬁciadas
pessoas apoiadas diretamente
investidos nas comunidades
mobilizados

Principal origem dos recursos
mobilizados, por ordem de importância
1. Empresas e
Fundações empresariais
2. Cooperação Internacional
3. Indivíduos
4. Governo
5. Rendimentos ﬁnanceiros
ou de aluguel

Áreas foco do investimento, por
ordem de importância
1. Desenvolvimento Comunitário
e Institucional
2. Educação
3. Cultura
4. Arte e Patrimônio
5. Geração de emprego e renda
6. Meio Ambiente
7. Saúde

