
PROGRAMA CONCESSÕES DE PARCEIROS COMUNITÁRIOS DO RRF 
Estamos criando um programa de concessões para organizações sem fins lucrativos da comunidade 

para apoiar mais divulgação e assistência com a inscrição no Fundo de Assistência de Aluguel de 
Boston através de eventos, apoio à tecnologia e coordenação entre locatários e locadores. 

HISTÓRICO 

Neste verão, o Escritório de Estabilidade da Habitação (OHS - Office of Housing Stability) e o Laboratório 
de Inovações em Habitação da Prefeita (Mayor’s Housing Innovation Lab) estão criando um programa de 
concessões para organizações comunitárias sem fins lucrativos a fim de apoiar mais divulgação e 
assistência com a inscrição no Fundo de Assistência de Aluguel de Boston através de eventos, apoio à 
tecnologia e coordenação entre locatários e locadores. 

A perda de renda devido ao fechamento de empresas, escolas e creches, combinada com o acesso restrito 
a tecnologia durante a crise da COVID-19, aumentou o número de locatários que enfrentam dificuldades 
para pagar aluguel e colocou em destaque o número de residentes que dependem de grupos comunitários 
e organizações sem fins lucrativos para acessar a internet a fim de obterem informações essenciais sobre 
serviços jurídicos, assistência de aluguel e outros recursos que podem evitar um despejo. 

A parceria com grupos comunitários e organizações sem fins lucrativos que são capazes de oferecer acesso 
à tecnologia, responder perguntas sobre programas assistência de aluguel e serviços de utilidade pública, 
e ajudar os locatários e locadores a preparar os pacotes de inscrição preenchidos garante que o acesso à 
assistência de aluguel emergencial seja possível mesmo em circunstâncias desafiadoras. 

Colaborar com grupos comunitários e organizações sem fins lucrativos que mantêm relações de confiança 
com comunidades difíceis de alcançar, incluindo comunidades que falam outros idiomas que não o inglês, 
comunidades de imigrantes e locatários com renda baixa a moderada e com acesso limitado à tecnologia 
irá garantir o Fundo de Assistência de Aluguel da cidade atinja seu objetivo de fazer uma distribuição justa 
e com igualdade, além de contribuir para os esforços contínuos da cidade de aplicar uma perspectiva de 
equidade racial aos programas já existentes. 

O Programa de Concessões de Parceiros Comunitários do RRF apoiará os esforços para compreendermos 
quais estratégias de divulgação, apoio a inscrições e abordagens de comunicação atendem às necessidades 
dos locatários e locadores que estão tentando acessar a assistência de aluguel e apoiar o trabalho contínuo 
da equipe do Escritório de Estabilidade da Habitação (OHS) e outros parceiros que estão processando e 
distribuindo pagamentos do Fundo de Assistência de Aluguel. Os Parceiros comunitários do RRF 
selecionados irão desenvolver e implementar um plano de divulgação e envolvimento de três meses para 
locatários e locadores. Após uma avaliação das estratégias de divulgação e dos métodos de envolvimento, 
as experiências aprendidas com o programa de subsídios poderão ser adaptadas para períodos de serviço 
e parceiros adicionais. 

VISÃO GERAL DO PROGRAMA DE CONCESSÕES 

Este programa está concedendo um total de $150.000 em concessões para aumentar ou ampliar o trabalho 
de divulgação do verão de 2021 até o outono de 2021. As concessões de subsídios têm valor variado e os 
inscritos podem solicitar até $20.000. Prevemos o financiamento de até 10 organizações neste verão 
(agosto de 2021 a novembro de 2021). 

https://www.boston.gov/departments/neighborhood-development/office-housing-stability
https://www.boston.gov/departments/new-urban-mechanics/housing-innovation-lab
https://www.boston.gov/departments/new-urban-mechanics/housing-innovation-lab


Os seguintes itens serão priorizados: 
● Inscrições de entidades para expandir a divulgação e envolvimento intencional de populações

específicas que estejam enfrentando riscos desproporcionais de despejo, incluindo comunidades 
que falam outros idiomas que não o inglês, e famílias com crianças e agregados familiares de 
populações negras, afro-americanas, indígenas e de pessoas de cor (BAIPOC - black, Indigenous 
and people of color). 

● Inscrições de organizações sem fins lucrativos nos bairros de Boston que são
desproporcionalmente afetadas pela instabilidade habitacional e pelo risco de despejo 

Critério de elegibilidade do requerente 
● Os candidatos ou seus agentes fiscais designados devem representar uma organização sem fins

lucrativos 501(c)3 isenta de impostos 
● Os agentes fiscais só podem atuar como agentes fiscais para uma inscrição
● Os candidatos podem se inscrever apenas em esforços de envolvimento que serão executados

continuamente durante o verão. O financiamento NÃO estará disponível para eventos que serão 
realizados uma única vez 

● A assistência com a inscrição deve ser gratuita e aberta a todos os locatários da cidade de Boston

Requisitos das entidades recebedoras 

Se a entidade for selecionada, o seguinte itens serão necessários: 
● A candidata e o plano de divulgação/envolvimento devem estar em operação ou devem começar

até a data limite de 16 de agosto de 2021 e devem continuar até o dia 12 de novembro de 2021 
● As entidades recebedoras das concessões deverão, obrigatoriamente, participar de uma orientação

virtual sobre a Assistência de Aluguel 
● As entidades recebedoras das concessões devem se prontificar a fornecer relatórios semanais

sobre as atividades de divulgação 
● As entidades recebedoras das concessões devem enviar um relatório financeiro e programático no

máximo 30 dias depois do final do período da concessão. O formato do relatório será fornecido 
pelo Escritório de Estabilidade da Habitação 

Os fundos podem ser utilizados para as seguintes despesas: 
● Deve haver uma equipe dedicada, em horário integral ou meio horário, para coordenar a

implementação das atividades de divulgação e envolvimento (isto pode incluir a realocação de 
tempo de atuais funcionários) 

● Materiais de divulgação impressos
● Campanhas virtuais ou nos meios de comunicação
● Tecnologia para facilitar o envolvimento de locatários e locadores (mensagens de texto [SMS],

tablets/laptops, etc.) 

COMO INSCREVER-SE 

As inscrições serão aceitas até sexta-feira, 30 de julho. 

Outras oportunidades 
Você está interessado em obter acesso aos materiais de divulgação do Fundo de Assistência de Aluguel ou 
que deseja fazer um treinamento em sua organização sobre os recursos disponíveis para a estabilidade 
habitacional na cidade de Boston? Inscreva-se aqui. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoXnXhAixGdqBX5HXDJp1ksuvVK1necNH3rwB3Lm_lllQSNQ/viewform



