
A Rede trabalha para o desenvolvimento das comunidades iberoamericanas por meio do fortalecimento das Fundações

Cívicas ou Comunitárias que atuam na região. A rede estimula a ação conjunta e o intercâmbio de experiências entre as

fundações, impulsionando suas ações e ampliando sua contribuição para o desenvolvimento das comunidades onde

operam.

Para atingir esses os objetivos, nós membros da Rede adotamos os seguintes princípios:

PROTAGONISMO COMUNITÁRIO

Acreditamos que os cidadãos precisam fazer parte do processo de desenvolvimento da comunidade, ter um papel de

protagonismo na decisão e construção do seu próprio futuro. Os cidadãos precisam sentir-se empoderados, conscientes

dos seus direitos e responsabilidades. Como fundações comunitárias, nosso papel é fortalecer os canais de participação

cidadã existentes em nossos territórios, sejam coletivos, grupos (formais ou não), organizações da sociedade civil, e outros.

CONHECIMENTO DA COMUNIDADE

Para impulsionar o protagonismo comunitário, consideramos que nossas organizações são responsáveis por conhecer

nossas comunidades para saber quais ações propor e implementar para o seu benefício. Conhecendo os nossos

territórios, podemos liderar o processo de fortalecimento das comunidades e empoderamento dos cidadãos, promovendo

consciência de identidade, fomentando iniciativas que promovam a participação cidadã, articulando oportunidades

usando os recursos/ativos do território e parcerias com diferentes atores locais.
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AÇÃO EM REDE

Consideramos que a colaboração entre os diferentes atores locais – nas esferas pública, privada e sociedade civil – é

fundamental para o desenvolvimento comunitário. Sendo assim, atuamos como articuladores e dinamizadores das

diferentes redes nos nossos territórios de ação, criando espaços e dinâmicas para que isso se dê de forma e�ciente e

sustentável.

FILANTROPIA COMUNITÁRIA

Acreditamos no impacto da mobilização e do investimento local direcionado para programas e práticas que lidam com as

necessidades particulares de nossas comunidades e ampliam a conscientização sobre questões locais. Como

organizações conhecedoras das nossas comunidades, articuladoras dos diferentes atores e com experiência para

elaborar diagnósticos sobre as necessidades locais, buscamos atuar como receptores e mediadores entre a comunidade

e o investimento local.

Entendemos também que os investidores precisam estar comprometidos com as causas que apoiam. Devem respeitar os

processos comunitários sem intervir diretamente neles, conhecer os atores, a comunidade, os costumes, a história do

local. Con�amos que doações articuladas com organizações que conhecem as comunidades e promovem a participação

de pessoas e associações são mais e�cientes e geram mais impacto.

TRANSPARÊNCIA

Temos como premissa que todos os atores sociais devem ter acesso às informações relacionadas ao processo de

desenvolvimento comunitário. Consideramos indispensável que todos os processos de gestão e �nanciamento tenham

um foco claro, sejam transparentes e com prestação de contas, para que haja uma construção de con�ança entre nossas

organizações e comunidades.

INOVAÇÃO

Devemos ser precursores de ações inovadoras e gerar novos modelos de desenvolvimento econômico com benefício

social e que repercutam no cidadão. Precisamos acompanhar novas tendências a nível nacional e internacional, propor

novas soluções e atuar com um enfoque preventivo mais que corretivo.

COLABORAÇÃO INTERNACIONAL

A região iberoamericana é plural e diversa, mas unida sobre a base de elementos de identidade compartilhados.

Acreditamos que nossas organizações se fortalecem com a Rede de Fundações Cívicas e Comunitárias, onde podem

contribuir para a construção de uma visão global do campo da �lantropia comunitária a partir da experiência local de

desenvolvimento dos nossos bairros e cidades.

CONHEÇA MAIS



Por Diane Pereira Sousa – Instituto Baixada Maranhense   Estamos vivendo um momento mundial cheio de grandes

desa�os: históricos e novos, em que se destacam o distanciamento dos ricos dos mais pobres e o veloz avanço das

tecnologias 4.0 no cotidiano das pessoas, sendo que grande parte destas ainda tem baixa escolaridade. Subjetividades se

multiplicam em […]

15
AGO

FILANTROPIA E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

(HTTP://FCIBEROAMERICANAS.ORG/PB/2019/08/15/FILANTROPIA

E-DESARROLLO-TERRITORIAL/)

Desculpe-nos, mas este texto está apenas disponível em Espanhol Europeu. For the sake of viewer convenience, the

content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Jannelle Wilkins

(Fondo Comunitário Monteverde) y Mariane Maier (Instituto Comunitario Grande Florianópolis – ICOM), miembros de la Red

Iberoamericana de Fundaciones Comunitarias, […]

25
JUL

RIFC PARTICIPA DE LA CONFERENCIA DE FILANTROPÍA

COMUNITÁRIA EN OAXACA (MX)

(HTTP://FCIBEROAMERICANAS.ORG/PB/2019/07/25/RIFC-

PARTICIPA-DE-LA-CONFERENCIA-DE-FILANTROPIA-COMUNITARIA-

EN-OAXACA-MX/)

30
MAI

ADVOCATING TOWARDS COMMUNITIES FOUNDATIONS

(HTTP://FCIBEROAMERICANAS.ORG/PB/2019/05/30/ADVOCATING

TOWARDS-COMMUNITIES-FOUNDATIONS-IANCF-AT-WINGS-

DRIVING-PHILANTHROPY-FOR-THE-FUTURE/)
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Desculpe-nos, mas este texto está apenas disponível em Espanhol Europeu. For the sake of viewer convenience, the

content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Español Lee el

artículo en inglés �rmado por la Red Iberoamericana de Fundaciones Comunitarias publicado en la página de las […]

Desculpe-nos, mas este texto está apenas disponível em Espanhol Europeu. For the sake of viewer convenience, the

content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Entre los días 23 y

26 de abril, la Red Iberoamericana de Fundaciones Comunitarias se reunió con otras 60 organizaciones […]

30
MAI

RED IBEROAMERICANA DE FUNDACIONES COMUNITARIAS

PARTICIPA EN EL EVENTO DE LA WINGS EN JAMAICA

(HTTP://FCIBEROAMERICANAS.ORG/PB/2019/05/30/RED-

IBEROAMERICANA-DE-FUNDACIONES-COMUNITARIAS-PARTICIPA-

EN-EL-EVENTO-DE-LA-WINGS-EN-JAMAICA/)

A Rede Iberoamericana de Fundações Cívicas ou Comunitárias inicia o ano de 2019 com uma nova coordenadora. A

jornalista Yana Lima será responsável por fomentar a comunicação e boa relação entre membros e parceiros, realizar

atividades operacionais e executivas, bem como apoiar a mobilização e capitação de recursos. Graduada em

Comunicação Social e especialista em […]
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FEV

REDE IBEROAMERICANA CONTA COM NOVA COORDENADORA

EXECUTIVA

(HTTP://FCIBEROAMERICANAS.ORG/PB/2019/02/09/REDE-

IBEROAMERICANA-CONTA-COM-NOVA-COORDENADORA/)
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ABR

ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS EN ABRIL

(HTTP://FCIBEROAMERICANAS.ORG/PB/2018/04/30/ACTIVIDADES

DE-LOS-MIEMBROS-EN-ABRIL/)
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Desculpe-nos, mas este texto está apenas disponível em Espanhol Europeu. For the sake of viewer convenience, the

content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Apoyo a

Proyectos de Diversidad El ICOM, en Brasil,  lanzó en parceria con el Impact Hub Floripa y el colectivo […]

Desculpe-nos, mas este texto está apenas disponível em Espanhol Europeu. For the sake of viewer convenience, the

content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Lograr mejorar las

condiciones  de vida de una localidad es el desafío diario de las organizaciones que trabajan para el […]

27
ABR

CONOZCA TRES INSPIRADORES PROYECTOS DE DESARROLLO

COMUNITARIO

(HTTP://FCIBEROAMERICANAS.ORG/PB/2018/04/27/CONOZCA-

TRES-INSPIRADORES-PROYECTOS-DE-DESARROLLO-

COMUNITARIO/)

 

07
ABR

FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO ASOCIATIVO: CONOZCA LA

FUNDACIÓ HORTA SUD, EN ESPANÃ

(HTTP://FCIBEROAMERICANAS.ORG/PB/2018/04/07/FORATALECIM

DEL-TRABAJO-ASOCIATIVO-CONOZCA-LA-FUNDACIO-HORTA-SUD-

EN-ESPANA/)

30
MAR

ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS EN MARZO

(HTTP://FCIBEROAMERICANAS.ORG/PB/2018/03/30/ESPANOL-

ACTIVIDADES-DE-LOS-MIEMBROS-EN-MARZO/)
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Desculpe-nos, mas este texto está apenas disponível em Espanhol Europeu. For the sake of viewer convenience, the

content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. Educación y

nuevos negocios La Fundación Maimona (España) colaboró en la realización del eviento SEW 18: Educación+nuevos

negocios el 7 […]

Desculpe-nos, mas este texto está apenas disponível em Espanhol Europeu. For the sake of viewer convenience, the

content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language. El asesinato de la

concejal Marielle Franco en Brasil moviliza ciudadanos, movimientos sociales y organizaciones que trabajan para el

desarrollo […]

30
MAR

BRASIL SE MOVILIZA POR JUSTICIA EN EL CASO DE MARIELLE

FRANCO

(HTTP://FCIBEROAMERICANAS.ORG/PB/2018/03/30/ESPANOL-

BRASIL-SE-MOVILIZA-POR-JUSTICIA-EN-EL-CASO-DE-MARIELLE-

FRANCO/)

TÍTULO

Parceiros �nanciadores

Aliados

http://fciberoamericanas.org/pb/2018/03/30/espanol-brasil-se-moviliza-por-justicia-en-el-caso-de-marielle-franco/


Secretaria/Executive Secretary

 (http://www.icom�oripa.org.br/)

ICOM - Instituto Comunitário Grande Florianópolis 

Rua Victor Meirelles, 170 Sl 203, Centro, Florianópolis, SC 

Brazil, 88010-440 

+55(48)3222-5127 

icom�oripa@icom�oripa.org.br
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