UMCOR COVID-19 Pedido de Subvenção de Resposta Rápida
Orientações
I.

Informação

Desde o início do novo coronavírus, os Ministérios Globais têm disponibilizado financiamento para ajudar na
prevenção e resposta do vírus para parceiros na China, Filipinas e conferências Metodista Unidas da África
central. Os materiais educativos foram desenvolvidos e traduzidos em várias línguas. Estão a ser conduzidas
formações online para trabalhadores de saúde e outros sobre as melhores práticas e cuidados para responder
à doença na África e nas Filipinas. Este trabalho requer os esforços colaborativos dos conselhos de saúde,
coordenadores de gestão de desastres, profissionais médicos e líderes da igreja.
O impacto do coronavírus será sentido por algum tempo. Os esforços de prevenção devem prosseguir. É
necessário mais equipmentos de proteção individual (EPI). Os recursos de saneamento e higiene precisam de
ser melhorados em muitos locais, assim como os sistemas de cuidados de saúde. A segurança alimentar está
a ser posta em questão. As populações étnicas e raciais das minorias são desproporcionalmente afetadas nos
EUA por esta doença desastrosa, e outras populações vulneráveis estão a ser afetadas em todo o mundo.
Por esta razão, os Ministérios Globais criaram um fundo de Resposta UMCOR COVID-19 (Adiantamento #
3022612) para expandir e intensificar os esforços da Metodista Unida. As subvenções deste fundo de
resposta rápida – que será limitada a 20 mil dólares – terão um processo único de aplicação e desembolso
rápido.
As Subvenções de Resposta Rápida ao COVID-19 destinam-se a ajudar grupos de minorias raciais e étnicas,
populações indígenas e outras comunidades vulneráveis em todo o mundo que tiveram impacto direto a pelo
coronavírus. Os recipientes devem fazer parte da ligação metodista. Os recipientes com subvenções
atualmente abertas com a UMCOR/Ministérios Globais NÃO serão desqualificados de receber a Subvenção
de Resposta Rápida. Os recipientes são obrigados a ajudar os grupos mais vulneráveis de forma imparcial e
sem considerar a relação dos beneficiários com a igreja. Geralmente, as compras em massa não podem
exceder $2500. As Subvenções de Resposta Rápida ao COVID-19 não podem exceder três meses de
duração.

II.

Objetivo do programa

O objetivo deste fundo é fornecer aos parceiros da conexão Metodista global os meios para proporcionar
atividades imediatas de prevenção e socorro para o covid-19 às populações mais afetadas pela atual
pandemia.

III.

Objetivos e Atividades

Os principais objetivos, e alguns exemplos de atividades, do programa de Resposta UMCOR COVID-19 são:
Objetivo 1: Saúde

Aumento do acesso ao abastecimento de saúde necessários
Atividades de exemplo: aquisição de equipamento de proteção individual (EPI) ou
outros medicamentos, fornecer apoio/serviços psico-sociais

Objetivo 2:
Assistência Alimentar
Objetivo 3: Água,
Saneamento e
Higiene (WASH –
Water Sanitation and
Hygiene)
Objetivo 4:
Estabilidade
económica
Objetivo 5: Outros

Aumento do acesso à assistência alimentar imediata
Atividades de exemplo: alimentação, refeição, distribuição de cartão/vouchers de
mercearia
Aumento do acesso a produtos/abastecimento de água, saneamento e higiene
Atividades de exemplo: instalar postos para lavagem de mãos , armazenamento de
água ou unidades de tratamento; realizar formação de higiene; comprar e distribuir
sabão e material de limpeza
Maior capacidade para as famílias alcançarem a estabilidade económica
Atividades de exemplo: prestar assistência financeira para satisfazer necessidades
básicas
Outras atividades relacionadas ao Covid-19

População-alvo –Populações Vulneráveis

IV.

Um dos principais objetivos deste programa será chegar às populações vulneráveis que foram mais afetadas
pelo coronavírus. Embora uma pandemia global, os mais vulneráveis são definidos em contextos nacionais,
regionais e locais.

V.

Processo de Candidatura
•

A aplicação e informação sobre as subvenções de Resposta UMCOR COVID-19 estão disponíveis em
umcmission.org.

•

As candidaturas, aderindo ao modelo encontrado no site e sem informações adicionais ou anexos,
vencem todas as sextas-feiras ao meio-dia e podem ser enviadas para covidgrants@umcor.org com
título do e-mail a começar pela aplicação, seguido do nome da organização que se candidata à
subvenção.

•

Se os candidatos tiverem perguntas que não sejam respondidas pelo documento de orientação no site,
podem enviar e-mails sem anexos a covidgrants@umcor.org com PERGUNTA na linha de assunto.

•

As subvenções são revistas semanalmente. Após a apresentação de um pedido, os requerentes
serão notificados se a subvenção foi aprovada, negada ou posta em suspenso para eventual futura
apreciação.

•

Os fundos serão desembolsados na totalidade aos candidatos bem sucedidos após o recebimento do
acordo de subvenção assinado. Os requisitos de relatório e as políticas do programa serão emitidos
aos adjudicatário no momento da emissão do acordo de subvenção. A aprovação das subvenções e
distribuição de fundos está sujeita à disponibilidade de fundos angariados através do adiantamento de
Resposta UMCOR COVID-19 (#3022612).

•

Todas as solicitações e documentos de relatório para a concessão umcor Covid-19 devem ser
enviados em inglês.

