PROGRAMA
DE ASSISTÊNCIA
INTERNACIONAL

Contexto
A Ontario Secondary School Teachers’ Federation
(OSSTF/FEESO) (Federação de Professores do Ensino
Secundário de Ontário) contribui anualmente com
fundos para um Programa de Assistência
Internacional destinado a apoiar projetos que reflitam
o nosso empenho em proteger e melhorar o ensino
público, a justiça social e a igualdade em várias partes
do mundo.

Critérios para a concessão de
financiamento
Qualquer programa ou projeto internacional que
receba assistência da OSSTF/FEESO tem de incluir
um ou mais dos seguintes critérios:
• proporciona assistência em termos de organização
e funcionamento de sindicatos livres e
democráticos no setor da educação (incluindo
desenvolvimento do quadro associativo);
• promove e protege os direitos de membros de
sindicados do setor da educação e respetivos
responsáveis;
• promove a igualdade de oportunidades para
mulheres;
• defende e apoia grupos oprimidos e que procuram
obter igualdade;
• suporta e promove projetos e instituições de
ensino público;
• promove a formação de base no domínio da
literacia e competência matemática baseada na
comunidade (incluindo ensino para adultos);
• autossuficiência do projeto.

O financiamento é limitado a um máximo de 3000
dólares por projeto. Este programa não permite o
financiamento multianual.
O International Assistance Advisory Work Group (Grupo
de Trabalho Consultivo para a Assistência Internacional)
reúne-se seis vezes por ano, entre setembro e junho,
para avaliar novas candidaturas.

Documentos de suporte necessários
Os indivíduos ou organizações que
procurem obter assistência financeira para
projetos ou programas internacionais que
cumpram os critérios da OSSTF/FEESO
para obtenção de financiamento têm de
incluir na respetiva candidatura:
• formulário de candidatura preenchido;
• orçamento do projeto;
• carta descritiva do projeto;
• número de registo ao abrigo da Foreign
Contribution Regulation Act (FCRA) (Lei de
Regulamentação de Contribuições
Estrangeiras) (apenas Índia).

Informações de contacto
Queira remeter os documentos de suporte necessários
para:
International Assistance Advisory Work Group
c/o OSSTF/FEESO
60 Mobile Drive
Toronto, ON M4A 2P3,
ou envie os mesmos por fax para o n.º:
416 751 7079
ou por e-mail para o endereço: iaawg@osstf.ca
O formulário de candidatura online está disponível em
www.osstf.on.ca/international-assistance-program

Este programa não disponibiliza fundos para
salários, honorários, deslocações ou viagens
escolares
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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL
Nome da organização candidata:
Endereço:

Pessoa de contacto:
Cargo:
Número de telefone:

Número de fax:

E-mail:
Website, se disponível:
Informações sobre o projeto (se diferentes das indicadas acima)
Nome da organização responsável pelo projeto:

País de implementação do projeto:

Endereço do projeto:

Número de telefone:

Número de fax:

E-mail:
Website, se disponível:
A organização responsável pelo projeto está afiliada em algum sindicato:
Não

Sim

Em caso afirmativo, indique o nome:
A organização candidata ou a organização responsável pelo projeto tem uma referência da OSSTF/FEESO:
Não

Sim

Em caso afirmativo, indique o nome:

CONTINUE 

Selecione um ou mais dos critérios que representam o seu projeto:
proporciona assistência em termos de organização e funcionamento de sindicatos livres e
democráticos no setor da educação (incluindo desenvolvimento do quadro associativo)
promove e protege os direitos de membros de sindicados do setor da educação e respetivos responsáveis
promove a igualdade de oportunidades para mulheres
defende e apoia grupos oprimidos e que procuram obter igualdade
suporta e promove projetos e instituições de ensino público
promove a formação de base no domínio da literacia e competência matemática baseada na comunidade
(incluindo ensino para adultos)
autossuficiência do projeto
Montante total solicitado (máximo de 3000 dólares canadianos):
Outros patrocinadores ou contribuidores para o projeto:
Não

Sim

Em caso afirmativo, indique o nome e montante:
Alguma organização governamental irá contribuir com o mesmo montante monetário?
Não

Sim

Número de registo ao abrigo da Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) (apenas Índia):
Caso sejam concedidos fundos para este projeto, você ou a sua organização terá de apresentar um relatório de
acompanhamento detalhando os progressos do projeto e fornecer à OSSTF/FEESO uma declaração financeira das
receitas e despesas no prazo de um ano após receber os fundos.
Aceito esta condição
TODAS as candidaturas têm de ser acompanhadas pelos documentos de suporte exigidos
Pelo presente autorizo a recolha e utilização destas informações pela Ontario Secondary School Teachers’ Federation.
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