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COORDENAÇÃO DE AÇÕES DA FILANTROPI A
E DO INVESTIMENTOSOCIAL EM RESPOSTA A CRISE
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PELO IMPACTO DO INVESTIMENTO SOCIAL

Diretrizes para atuação da filantropia e do investimento
social na crise do COVID-19
Diante da crise e da emergência que estamos enfrentando todas e todos, desde o
âmbito mais individual até o mais coletivo e do mais pessoal até o mais
institucional, e por entender que a filantropia e o investimento social privado têm
um papel chave a cumprir nesse esforço coletivo de união para superarmos este
momento, o GIFE em colaboração com a sua rede de associados, elaborou as
seguintes diretrizes para a atuação de investidores sociais neste momento:

+ Dedicar esforços para a sequência e manutenção das ações regulares em tudo
que possível, potencializando o valor ampliado que nossas contribuições públicas
cotidianas podem ter nesse momento.

+ Prover o suporte necessário para colaboradores, fornecedores e seus familiares
em face do contexto, apoiando-os na preservação da saúde mental e bem-estar e
na preservação de rendimentos e receitas para o enfrentamento desse período.

+ Fortalecer os canais de diálogo, cooperação e suporte em face das organizações

e projetos apoiados, assegurando a continuidade dos fluxos de doação e
financiamento das atividades, promovendo a flexibilização necessária de prazos e
estratégias diante da crise e buscando a soma de esforços em todas as demais
dimensões a colocar-se para a superação dela.

+ Incorporar ações emergenciais de resposta aos impactos diretos e indiretos da

epidemia nas várias frentes necessárias (saúde pública, educação, assistência
social, entre outras), trabalhando ao lado dos órgãos públicos e parceiros em geral
na sociedade para a adoção com o máximo de presteza de novas atividades e
estratégias nos respectivos âmbitos e territórios de atuação.

+ Dirigir recursos e esforços para o apoio a fundos e iniciativas emergenciais em
face da epidemia, com destaque para o suporte ao fortalecimento do sistema de
saúde na mobilização dos meios de prevenção e tratamento da COVID-19 e à
criação de instrumentos de proteção, garantia de renda e assistência social para as
famílias e comunidades mais vulneráveis.
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