A emergência global do COVID-19 apresenta enormes desafios para as pessoas LGBTIQ,
especialmente em locais com extrema pobreza e sistemas de saúde ou infraestrutura
governamental fracos. Quando uma crise atinge a “todos”, os mais marginalizados tornam-se
ainda mais vulneráveis. Pessoas LGBTIQ em muitas partes do mundo não podem contar com a
ajuda de governos ou organizações de ajuda humanitária.
Conforme o relatório de pesquisa do OutRight, “Vulnerability Amplified”, revelou que, em muitos
lugares, as pessoas LGBTIQ têm menos acesso aos cuidados de saúde na crise do COVID. É
por isso que a OutRight Action International lançou o Fundo de Emergência Global LGBTIQ
COVID-19 para fornecer apoio direto onde é mais necessário e em solidariedade com as
organizações LGBTIQ e pessoas na linha de frente. Quase 2 anos após o início da pandemia,
sabemos que as necessidades ainda são urgentes e imediatas em muitas partes do mundo.
Para avançar nessa pandemia, é vital que haja proliferação em massa da vacina COVID-19.
Portanto, temos o orgulho de abrir uma nova chamada de propostas para abordar as
interseções da comunidade LGBTIQ e as vacinas do COVID-19.
Nesta rodada, a OutRight pode fornecer subsídios que podem ser usados para intervenções
relacionadas à vacina do COVID-19. Seu projeto pode ser uma intervenção programática ou
um projeto de defesa de direitos, mas deve abordar um ou mais dos seguintes tópicos:
●
●

●

Acesso - Sua comunidade não tem acesso a vacinas ou campanhas de vacinação
Desigualdade - A comunidade LGBTIQ está em desvantagem no recebimento de
vacinas, o que aumenta as desigualdades sociais, como pessoas LGBTIQ impedidas de
obter emprego
Conscientização - Sua comunidade está hesitante ou desinformada sobre as vacinas
disponíveis e enfrenta desvantagens devido à desinformação.

OutRight reconhece que as necessidades são diferentes de comunidade para comunidade e
que as organizações locais conhecem melhor suas necessidades imediatas. Em sua aplicação,
é importante fornecer detalhes valiosos sobre seu contexto específico e os problemas que seus
constituintes enfrentam. Os subsídios que oferecemos vão de $ 5.000 a $ 20.000.
Para se qualificar para uma doação, as organizações devem trabalhar diretamente com e para
pessoas LGBTIQ (incluindo grupos de HSH, grupos trans, grupos LBQ e grupos intersex) e

estar localizadas fora dos EUA, Canadá, Espaço Econômico Europeu, Reino Unido, Suíça ,
Austrália ou Nova Zelândia. Infelizmente, OutRight não pode conceder doações a indivíduos.
Para se candidatar a uma subvenção, por favor, preencha o formulário de candidatura
disponível aqui (link). A convocatória está aberta até 10 de novembro de 2021. Os formulários
de inscrição estão disponíveis em inglês, francês, português e espanhol. Começaremos a
analisar os pedidos de subsídios imediatamente após o encerramento da Chamada de
Propostas e pretendemos emitir os primeiros subsídios 4 semanas depois disso.
Se você tiver alguma dúvida sobre o fundo ou sua finalidade, entre em contato com Travis
McCown, administrador de concessões, tmccown@outrightinternational.org. Se você deseja
doar para o fundo, pode doar online.

