
 
Nairobi - 20/02/2012 
 
A ONU-HABITAT, através do Fundo Juventude Urbana, vai destinar um 
milhão de dólares para projetos liderados por jovens, de 15 a 32 anos, 
que estejam implementando projetos inovadores para geração de 
emprego, boa governança urbana, habitação e garantia de propriedade. 
Cada projeto receberá até US $ 25.000 e as candidaturas podem ser feitas 
de 15 de fevereiro a 15 de abril. Todas as informações estão disponíveis 
em www.unhabitat.org/youthfund e no arquivo anexo a esta mensagem. 
 
O Fundo da Juventude UN-HABITAT 

Este fundo promove a redução da pobreza tem de Desenvolvimento do Milênio 
ea Agenda Habitat para cidades melhores, mais justos e sustentáveis e 
cidades do mundo em desenvolvimento. Ele oferece subsídios de até US $ 
25.000 para novas idéias e soluções para a criação de emprego, a boa 
governança, abrigo adequado e regularização fundiária. 

Ao realizar pesquisa sobre as melhores práticas na juventude de 
desenvolvimento liderado o fundo irá também criar uma maior consciência da 
urgência de garantir que as preocupações da juventude são integradas nas 
políticas nacionais e locais e estratégias de desenvolvimento. 

As organizações candidatas devem ser conduzidas por jovens com idade entre 
15-32 anos e basear-se em cidades ou vilas em países em desenvolvimento a 
beneficiar de uma subvenção. O suporte será fornecido principalmente para 
aqueles que trabalham para melhorar as condições das favelas e aumentar as 
oportunidades para os jovens que crescem na pobreza. Projetos para fomentar 
a igualdade de gênero ou envolvendo parcerias com o governo ou do setor 
privado são particularmente encorajados 

Com o apoio do Governo da Noruega, o Fundo prevê um milhão de dólares a 
cada ano a projetos liderados por jovens com idade entre 15-32 anos, que são 
de pilotagem abordagens inovadoras para o emprego, boa governança urbana, 
habitação e posse segura. Pequenas iniciativas de desenvolvimento são 
elegíveis para subvenções até US $ 25.000. 

Dos um bilhão de favelados no mundo de hoje, estima-se que mais de 70% 
têm menos de 30 anos de idade. Estes jovens têm poucos recursos disponíveis 
para melhorar seus ambientes de vida próprios. Há muitas iniciativas lideradas 
por jovens em favelas e assentamentos precários em todo o mundo que 
necessitam de apoio em seus esforços para transformar suas comunidades. 

UN-Habitat convida os jovens a partir de cidades ou vilas do mundo em 
desenvolvimento para se candidatar a bolsas do fundo. Mais informações e 
detalhes de como aplicar estão disponíveis em www.unhabitat.org / youthfund 
.(em inglês e Frances).  

 

http://www.unhabitat.org/youthfund
http://www.unhabitat.org/http/www.unhabitat.org/youthfund


Background: 

Esta iniciativa surgiu a partir da 21 ª Sessão do UN-Habitat Conselho do BCE 
em 2007 e até agora beneficiar de subvenções para 172 projetos liderados por 
jovens de todo o mundo.  

Muitas das idéias do projeto foram destinadas a aliviar a pobreza, melhorar as 
oportunidades de emprego, melhorar o ambiente e aumentar a participação dos 
jovens na tomada de decisões. O fundo promove os objetivos de redução da 
pobreza dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e Agenda Habitat para 
cidades melhores, mais justos e sustentáveis e cidades do mundo em 
desenvolvimento. 

Em sua mensagem para o Dia Internacional da Juventude 2011, o Secretário 
Geral da ONU Ban Ki-moon afirmou que "muitos de o mundo é mais do que um 
bilhão de pessoas jovens não têm a educação, liberdade e oportunidades que 
merecem No entanto, apesar dessas limitações -. E, em alguns casos por 
causa delas - os jovens estão se mobilizando em números crescentes para 
construir um futuro melhor A comunidade internacional deve continuar a 
trabalhar juntos para ampliar os horizontes de oportunidade para essas 
mulheres e homens jovens e responder às suas legítimas demandas para o 
trabalho de desenvolvimento, dignidade e decente. . "  

As Nações Unidas continuam a reconhecer a importância crescente da 
juventude na arena do desenvolvimento global. O Secretário-Geral anunciou 
recentemente que uma conferência da juventude global, Juventude 21, será 
realizada em Nairobi, Quênia, em março deste ano e será co-organizado pelo 
UN-Habitat e do PNUD. O papel da juventude na Rio +20 Cúpula sobre 
Desenvolvimento Sustentável, entre outras questões importantes, estará na 
agenda. 

O Processo de Seleção 

As candidaturas apresentadas ao Fundo da Juventude passam por um 
processo de avaliação minuciosa para garantir a imparcialidade e igualdade de 
tratamento dos candidatos.  

O processo consiste em cinco etapas: 

 Os requerimentos são registrados e dado um número de referência 
único na base de dados online. 

 As candidaturas são submetidas a uma verificação de elegibilidade para 
verificar se eles preenchem os critérios básicos exigidos para receber 
subvenções do fundo 

 As candidaturas elegíveis passar por uma avaliação de qualidade e são 
marcados em diferentes critérios relacionados à qualidade da proposta do 
projeto e as prioridades e objectivos do Fundo Juventude Urbana.  



 As maiores aplicações nominais de cada região geográfica são pré-
selecionados. 

 O Comitê Gestor do Fundo analisa os pedidos de finalistas e decidir 
sobre quais as aplicações a aprovar. 
 
Como aplicar 

Os candidatos devem respeitar os seguintes procedimentos ao preencher a 
inscrição online para a sua aplicação para ser aceito: 

O aplicativo está disponível apenas online nos seguintes idiomas: Inglês, 
Francês e Espanhol. A aplicação deve ser feita na mesma língua que o 
escolhido, e deve ser concluída na sua totalidade. O sistema não irá permitir 
que você envie o pedido se todos os campos estão preenchidos e todos os 
anexos obrigatórios são submetidos. 

As candidaturas apresentadas em papel ou por e-mail NÃO serão aceitas.  

Por favor, certifique-se que você terminar a aplicação e apresentar todos os 
anexos obrigatórios no sistema antes do prazo. 
 

http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=637&cid=7903 
 
O Fundo 

Globalmente, 85 por cento dos jovens do mundo vivem em países em 
desenvolvimento. Um número crescente desses jovens estão a crescer nas 
cidades. Em muitas cidades do continente Africano, mais de 70 por cento dos 
habitantes são menores de 30. Os jovens, especialmente as meninas e 
mulheres, são os mais vulneráveis aos problemas sociais causados pelo 
desemprego e pela pobreza. Com mais de 200 milhões de jovens vivem na 
pobreza no mundo, há uma clara necessidade de se envolver e apoiar 
significativamente a juventude. 

UN-HABITAT, que considera a juventude como uma força importante para um 
mundo melhor, apoiando os jovens na unidade para aliviar a pobreza. A 
Agenda Habitat compromete os governos e UN-HABITAT para trabalhar em 
parceria com os jovens e capacitá-los a participar na tomada de decisões, a fim 
de melhorar a vida urbana e desenvolvimento de assentamentos humanos 
sustentáveis. 

Os governos que supervisionam a UN-HABITAT, em 2007, adoptou uma 
resolução para estabelecer o Fundo para a Juventude da ONU-HABITAT. Seus 
objetivos são: 

• Mobilizar os jovens para a formulação de melhores políticas de 
juventude relacionada. 

http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=637&cid=7903


• Governos de ajuda, não-governamentais, sociedade civil e organizações 
do setor privado melhor compreender e responder às preocupações dos 
jovens. 

• Apoiar as redes de informação dos jovens; 
• Piloto e demonstrar novas idéias sobre o emprego, governança, abrigo 

adequado e seguro de posse; 
• Partilhar e trocar as melhores práticas; 
• Promover a formação profissional e de mecanismos de crédito para o 

empreendedorismo e do emprego; 
• Promover a integração do género em todas as questões da juventude 

urbana.  

O Fundo de Oportunidades para o Desenvolvimento da Juventude-Led Urbano 
, como é oficialmente chamado, foi lançado em 04 de novembro de 2008 na 
quarta sessão do Fórum Urbano Mundial da Juventude em Nanjing, China. 
 

 
FAQs 
O que é o Fundo das Nações Unidas Juventude Habitat? 
O Fundo da Juventude é um programa do Programa das Nações Unidas para 
os Assentamentos Humanos (UN-HABITAT) para apoiar a juventude urbana 
nos países em desenvolvimento com o objetivo de avançar na realização dos 
Objectivos de Desenvolvimento do Milênio e Agenda Habitat. Anualmente, 
milhares de projetos são apresentados por organizações da juventude no 
mundo em desenvolvimento buscando apoio do Fundo.  
Quem pode se candidatar para o Fundo?  
Homens e mulheres jovens com idade entre 18 e 32 anos podem solicitar ao 
Fundo por meio legalmente registrada, dirigida por jovens não fins lucrativos, 
organizações não-governamentais (ONGs). Os projetos devem ser 
implementados dentro de uma cidade ou vila com mais de 10.000 habitantes.  
Como eu sei se o lugar que eu estou planejando fazer o meu projeto é 
uma cidade ou vila? Para o Fundo de Jovens Urbanos, uma cidade é definida 
como tendo pelo menos 10.000 pessoas.  
Quais são as organizações elegíveis?  
As organizações devem ter sido legalmente registradas há pelo menos um ano 
em uma das seguintes regiões: África, América Latina e Caribe, Ásia 
(excluindo Japão), Oceania ( excluindo a Austrália e Nova Zelândia). Elas 
devem ser sem fins lucrativos, não-governamentais (ONGs ou OCs), embora 
as organizações da ONU, organizações governamentais e empresas privadas 
podem participar, em parceria com organizações lideradas por jovens. Elas 
devem ter uma conta bancária válida. O y deve envolver as meninas e 
mulheres jovens em todos os níveis de tomada de decisão.  
Pode uma organização registada para menos de um ano candidatar-se? 
Organizações sem um certificado de registro válido, ou registradas há menos 
de um ano, sem uma conta bancária válida pode aplicar em parceria com outra 
organização facilitadora. A organização entrará em facilitar um acordo de 
subvenção com a UN-HABITAT e receber o dinheiro em nome de sua 
organização. Também será responsável pela gestão de fundos e relatórios do 
projeto.  
Que tipo de organizações não são elegíveis?  



Organizações que realizam evangelização religiosa e organizações filiadas a 
partidos políticos não são elegíveis.  
Que projetos são suportados?  
Juventude liderada Desenvolvimento envolve ativamente os jovens, criando 
uma melhor futuro para si e suas comunidades, normalmente com base no 
nível de base e são em grande parte realizado por jovens voluntários. 
Iniciativas de abordar uma ampla gama de necessidades da comunidade, tais 
como acesso ao emprego, à habitação acessível e posse da terra, as cidades 
mais seguras e participação na tomada de decisões. O objetivo do projeto é 
também a desenvolver habilidades valiosas de gestão de trabalho em equipe 
etc, entre os jovens e aumentar a sua capacidade de adquirir postos de 
trabalho e participar ativamente na sociedade. 
É obrigatório para a minha organização para envolver as meninas e 
mulheres jovens?  
Sim! O Fundo da Juventude visa a igualdade de gênero e organizações 
candidatas devem, portanto, envolver tanto jovens do sexo feminino e 
masculino também na implementação do projeto e entre os beneficiários.  
Podemos aplicar para um projeto em uma cidade diferente do local de 
nossa organização?  
UN-HABITAT prefere que as organizações candidatas apresentem propostas 
de projetos que acontecem em suas próprias comunidades.  
Qual é o montante das subvenções?  
Juventude lideradas pelos projetos poderão receber bolsas de até 25.000 
dólares EUA. 
Quanto custa para aplicar?  
Nada! O Fundo de Oportunidades não vai exigir que você pague qualquer taxa 
durante todo o processo de sua aplicação.  
Posso solicitar mais de um projeto?  
Não! As organizações podem apresentar um único pedido para cada prazo 
anual. As organizações podem, no entanto, aplicar para o Fundo de mais de 
uma vez em rodadas de aplicação diferentes.  
Quando e onde os resultados serão anunciados?  
Os resultados serão divulgados no site do Fundo para a Juventude: 
www.unhabitat.org/youthfund Os candidatos selecionados serão notificados 
individualmente por e-mail. 
Como faço para concorrer a uma bolsa do Fundo?  
O formulário de candidatura está disponível online em 
www.unhabitatyouthfund.org 
Para acessá-lo, você tem primeiro a registrar na página inicial.  
Como faço para registrar?  
Digite o nome da sua ONG, selecione a região na qual o projeto está 
localizado, escolhendo a partir da lista suspensa. Selecione o país a partir da 
lista suspensa em "selecione o seu país". Selecione o idioma no qual você irá 
preencher o aplicativo a partir da lista suspensa em "Escolher a sua língua". 
Fornecer um ID de e-mail válido. Note que este é o endereço de email que será 
usado para toda a correspondência posterior. Escolha e digite uma senha que 
será usada durante todo o processo de candidatura. Anote a senha para que 
você não esqueça. Clique para enviar. Uma mensagem de e-mail será enviada 
para o endereço de e-mail que você forneceu. Siga as instruções no e-mail. 
Você pode acessar o formulário de pedido de login com seu ID e-mail e senha. 

http://www.unhabitat.org/youthfund
http://www.unhabitatyouthfund.org/


E se eu não receber uma mensagem de e-mail?  
Se você não receber uma mensagem em sua caixa postal verifique sua pasta 
de Spam / Lixo. Se não houver nenhuma mensagem aqui por favor contacte o 
support@unhabitatyouthfund.org  
Posso mudar meu endereço de e-mail depois de ter registrado?  
Não. Alterando o endereço de e-mail é como mudar a sua identidade. Você não 
pode alterar o endereço de e-mail após o registro.  
O que é o 'login'?  
Entrar significa que entraram no Sistema de Fundo da Juventude através da 
inserção de seu nome de usuário e senha cadastrados. Ao entrar você terá 
acesso à sua ficha de inscrição.  
O que é "Alterar senha"?  
Depois de ter registrado, você poderá alterar sua senha a qualquer momento.  
O que é 'logout'?  
Para garantir a segurança das informações que você nos forneceu , você deve 
fazer logout quando terminar de usar o site. Quando você sai, você será levado 
à página inicial.  
O que é o Formulário de Inscrição?  
Formulário de Inscrição é o conjunto de formas que você tem que preencher 
para se candidatar ao Fundo para a Juventude. O formulário de candidatura 
está nas partes A, B, C, D, E e F. Ao clicar em "Formulário de Inscrição 'o 
levará para a primeira ou qualquer outra seção que você deseja preencher. 
Posso baixar o formulário de inscrição e enviá-lo por correio ou anexá-lo 
em um e-mail?  
O formulário de candidatura deve ser preenchido online. O procedimento é fácil 
de seguir. Preencha todas as seções e fazer upload de todos os anexos. Uma 
vez que todos os documentos terão de ser carregado com o pedido, certifique-
se que todos os documentos estão disponíveis para você em formatos digitais 
para upload. Se não, digitalizar documentos e salvá-los em seu computador. As 
cópias em papel ou anexos de e-mail de aplicações não serão atendidos.  
Quais documentos eu preciso?  
Os seguintes documentos são necessários: 

1. Carta de Apresentação;  
2. Certificados de matrícula; 
3. Perfis de Organização; 
4. Orçamentos do projeto; 
5. Quadro Lógico e 
6. CV Coordenador do Projeto 

O que é uma carta? 
A carta é uma carta de apresentação anexado a, ou acompanhando um outro 
documento, como um currículo ou curriculum vitae.  
O que é um certificado de registo?  
Este é o certificado emitido pela autoridade competente, quando sua 
organização foi registrado com essa autoridade. O certificado deverá ser uma 
cópia verdadeira. Por favor, inclua o seguinte texto na parte inferior do 
certificado de sua organização de registro antes de carregar. "Eu [nome do 
título, signatário do signatário e nome da organização] abaixo assinado, não 
Certifico que a presente é cópia fiel e completa do original e válido . [tipo de 

mailto:support@unhabitatyouthfund.org


registro / certificado] entrou com [nome e endereço da autoridade emissora] em 
[data e ano] " Data: [date] Assinatura:. [assinatura] Certificado de registo sem 
aviso esta nota será considerada inválida  
Será que os certificados de matrícula ser apresentado nas línguas locais?  
Sim, os certificados de matrícula podem ser carregado nas línguas locais.  
O que é "o perfil da organização"?  
Esta é uma descrição curta e precisa de sua organização e seu trabalho.  
Qual é o orçamento do projeto?  
O orçamento do projeto deve fornecer uma descrição detalhada em dólares 
americanos de como você pretende passar a concessão para o projeto 
proposto. Cada atividade identificada no quadro lógico do projeto deve ter uma 
entrada separada no orçamento, indicando claramente os custos associados à 
atividade. 
O que é o trabalho de quadro lógico?  
O quadro lógico é uma ferramenta amplamente utilizada para descrever os 
elementos principais de um projeto. Deve fornecer uma visão geral do objetivo 
do projeto, os resultados e principais atividades, as saídas de cada atividade, o 
prazo para a conclusão de cada atividade e os problemas potenciais que 
devem ser superados para cada atividade a ser realizada dentro do prazo.  
O que é o CV (Curriculum Vitae )?  
Um curriculum vitae é uma descrição por escrito de sua idade, experiência 
profissional, formação educacional e habilidades. 
Será que o meu pedido pode ser desclassificado se eu esquecer de 
anexar um documento de apoio?  
Sim! UN-HABITAT exige que os candidatos apresentar todos os documentos 
comprovativos juntamente com o pedido.  
O que é "linguagem Display '?  
Isso se refere à língua em que você deseja ler e preencher a inscrição. Clique 
na seta para baixo em "Idioma de exibição". Clique no idioma que deseja usar 
para preencher o formulário de candidatura. O formulário de inscrição online 
está disponível em Inglês, Francês e Espanhol. A aplicação deve ser feita na 
mesma língua que o escolhido 
 Qual é GMT?  
GMT ou Greenwich Mean Time é tempo do mundo é a base de cada data no 
mundo o tempo de abertura e fechamento do Fundo para a Juventude está na 
GMT e não em sua hora local. Para http://wwp.greenwichmeantime.com/what-
is-gmt.htm  
O que é um "acrônimo"?  
Um acrônimo é uma palavra formada pelas letras iniciais de um nome, como 
das Nações Unidas para a Organização das Nações Unidas, ou pela 
combinação letras iniciais ou partes de uma série de palavras. Outro exemplo 
seria a OMS para a Organização Mundial de Saúde.  
Quem são os membros do conselho?  
membros do Conselho são membros do conselho de administração da 
organização que estejam envolvidos no processo decisório da organização.  
Quem é signatário? Um signatário é uma pessoa que assina documentos em 
uma organização. Ele / ela pode representar sua organização. Por favor, inclua 
o título da pessoa signatária (ou seja, coordenador, gerente de bordo, etc.) 
Qual é a conta bancária válida? 

http://wwp.greenwichmeantime.com/what-is-gmt.htm
http://wwp.greenwichmeantime.com/what-is-gmt.htm


É o número da conta bancária de sua organização que está em uso e válido. 
Certifique-se que o número é exato e na íntegra.  
O que é o código SWIFT?  
código SWIFT é um formato padrão de Códigos de identificação bancária (BIC) 
e é código de identificação único para um determinado banco. Esses códigos 
são usados durante a transferência de dinheiro e mensagens entre os bancos e 
que são necessárias para transferir dinheiro para sua conta se o projeto for 
selecionado para a concessão.  
O que acontece quando o pedido for apresentado?  
Todas as aplicações do Fundo Juventude Urbana recebido pelo UN-HABITAT 
vontade sofrer o procedimento de seleção mesmo. As candidaturas 
apresentadas ao Fundo para a Juventude são submetidas a um processo de 
avaliação minuciosa para garantir a imparcialidade e igualdade de tratamento 
dos candidatos. 
Serão projetos concedidos ser visitados para verificar o andamento do 
projeto? Sim! Visitaremos todos os projetos concedidos, a fim de monitorar o 
andamento dos projetos concedidos e verificar como as atividades são 
implementadas e dinheiro é gasto. 
 
 

 


