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Somos uma fundação de direito 

privado, criada em 2005, 

que apoia organizações da 

sociedade civil de todo o país 

voltadas para a defesa dos 

direitos humanos e a luta contra 

a discriminação e a violência 

institucional. Oferecemos uma 

alternativa de investimento 

social para indivíduos e 

empresas que acreditam que o 

desenvolvimento do Brasil deve 

vir acompanhado de melhoria 

da qualidade de vida de todos.

Fundo
Brasil  
de Direitos
Humanos



1. Seleção de 
projetos: realizada 

em diversas etapas, 
conta com um comitê  
de seleção independente 
formado por profissionais 
e especialistas.

2. Monitoramento: 
visitas in loco das 

atividades, assistência 
técnica e estratégica 
e acompanhamento 
permanente.

3. Capacitação: 
oficinas anuais 

de treinamento para 
representantes dos 
projetos apoiados.

Como atuamos

Temas com que trabalhamos

O Fundo Brasil é uma ponte entre as organizações  
e os investidores, captando recursos e selecionando  
os projetos de maior impacto.
Mais do que isso, oferece um novo modelo de investimento 
social. Seu objetivo é fortalecer a autonomia das organizações 
da sociedade civil, por meio de seleção rigorosa de projetos, 
apoio financeiro, monitoramento e capacitação.
A abrangência da fundação faz com que os recursos consigam 
chegar a várias realidades do país, tendo o poder de fortalecer o 
trabalho dessas organizações em uma grande diversidade de temas.

Novo modelo  
de investimento social

Direitos das crianças  
e dos adolescentes

O Estado de direito e o combate  
à violência institucional

Luta contra o racismo e outras 
formas de discriminação

Liberdade de  
orientação sexual

Direito à terra  
e ao trabalho decente

Direitos socioambientais no âmbito das cidades 
e de grandes projetos de infraestrutura

Direitos das mulheres



Projetos apoiados

Mais de R$ 6 milhões doados diretamente.
Mais de 200 projetos apoiados.
8 editais anuais e 2 temáticos.
6 mil propostas recebidas e analisadas.
8 oficinas anuais de treinamento dos projetos apoiados.
75 visitas in loco a projetos apoiados em 19 estados brasileiros.
18 seminários temáticos e eventos de sensibilização da opinião pública.
Atuação nas 5 regiões do Brasil.
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Quem investe nesta ideia
O Fundo Brasil recebe recursos públicos 
e privados de indivíduos, empresas e 
instituições nacionais e internacionais.

Seja nosso parceiro e vamos construir um 
país melhor para todos.

Fone.: 11 3256-7852
www.fundodireitoshumanos.org.br
www.facebook.com/fundobrasil
twitter.com/fundobrasil
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