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A Rise Up empodera meninas, mulheres e aliados ao
estabelecer parcerias com lideranças locais para
expandir seus impactos, oferecendo treinamento,
financiamento e os recursos necessários para
desencadear mudanças locais e nacionais em larga
escala. As lideranças da Rise Up treinam mais líderes em
suas comunidades e países e aplicam seus novos
conhecimentos para lançar suas próprias estratégias e
assim promover a justiça social e melhorar a vida de
meninas e mulheres em suas comunidades. 

Essa metodologia inclui as seguintes estratégias
principais:

Cerca de 20 lideranças selecionadas pela Rise Up participarão de
um Programa de Aceleração de Lideranças e Advocacy. Ao
longo desse intensivo, participantes receberão treinamentos e
ferramentas para fortalecer sua liderança, estratégias de
advocacy, capacitação de equipes, resiliência, definição de
objetivos, planejamento estratégico, mensagens,
desenvolvimento de propostas e orçamentos, mapeamento
político, mudança de políticas e muito mais para melhorar a vida
de meninas e mulheres.

Após o Programa de Aceleração de Lideranças e Advocacy,
líderes da Rise Up terão oportunidade de se candidatar a
financiamentos iniciais competitivos para lançar suas estratégias
em prol da igualdade de gênero em saúde, educação,
oportunidades econômicas, com ênfase em meninas e mulheres. 

A Rise Up ajuda líderes a promover relacionamentos com
colegas, financiadores, tomadores de decisão e organizações
parceiras. É fundamental expandir seus relacionamentos com
parceiros e financiadores para que líderes possam crescer e
trazer mudanças – e é essencial para o movimento que estamos
desenvolvendo conjuntamente. A Rise Up também oferece
acesso a oportunidades de palestras, conferências e
treinamentos contínuos para ampliar as vozes das lideranças.
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Desenvolvimento de Movimentos

A Rise Up é uma organização sem fins lucrativos
que atua em prol da justiça e igualdade de
gênero na educação, saúde e oportunidades
econômicas por meio de parcerias com
lideranças locais visionárias em todo o mundo.
Neste temporada, a Rise Up selecionará um
grupo de lideranças locais visionárias em São
Paulo para participar da Iniciativa de Igualdade
de Gênero para fortalecer suas organizações,
liderar mudanças em suas comunidades e
fortalecer leis, programas e financiamentos a
meninas, mulheres e a todas as pessoas. A Rise
Up está lançando essa nova iniciativa com
enfoque no estado de São Paulo como parte de
nossa parceria global com a Cummins Powers
Women, que promove justiça social, educação,
igualdade e oportunidades para meninas e
mulheres na Índia, Nigéria, Quênia, México,
Estados Unidos, África do Sul e Brasil.

A Rise Up atua com líderes na África, Sul da Ásia,
América Latina e Estados Unidos para criar um
futuro em que todas as pessoas possam
prosperar. Desde 2009, a Rise Up apoiou mais
de 750 líderes locais em 16 países com seu
premiado currículo de treinamento, que resultou
em mais de 120 vitórias em políticas com
impactos sobre 135 milhões de meninas e
mulheres em todo o mundo.
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Para saber mais sobre a Rise Up acesse nosso site 
www.riseuptogether.org

© A Rise Up tem sede no Instituto de Saúde Pública,
organização líder global em saúde e desenvolvimento há
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