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Nossa visão Toda criança tem o potencial de transformar nosso Um Só Mundo. Por isso, damos voz à criança, 
para que ela seja ouvida. Juntos com as meninas e os meninos, com suas famílias e comunidades, lutamos pela melhoria 
de suas condições, realizando os Direitos da Criança para que tenham um futuro com justiça e possam desenvolver, com 
liberdade e autonomia, a sua personalidade.

Nosso trabalho Fazemos parte de um movimento global e assumimos o compromisso de garantir o acesso 
à educação, de proteger a criança contra a violência e a exploração econômica e de assegurar sua participação. Apoiamos  
projetos e iniciativas locais e atuamos em programas que beneficiam as crianças mais vulneráveis. Criamos vivências 
mais justas que conjugam as necessidades do ser humano e do meio ambiente. Nosso compromisso conjunto é extensivo  
a crises humanitárias e desastres. No intercâmbio mundial, aprendemos com as experiências de outras organizações, 
que trabalham para e com a criança, e contribuímos, com nosso conhecimento, para atividades de formação e assessoria.  
Por meio do trabalho de advocacy, de campanhas políticas e atividades de formação e relações públicas na área da 
política do desenvolvimento, atuamos com nossos parceiros, em alianças e redes, para cobrar dos responsáveis e 
poderosos, no mundo todo, a plena realização dos Direitos da Criança. 

Nossos patrocinadores Nosso trabalho é respaldado por aproximadamente 205.000 pessoas, entre 
as quais 67.500 padrinhos permanentes e 1.000 voluntários. Celebridades ajudam a divulgar nosso trabalho. A Fundação  
Kindernothilfe e os subsídios públicos e institucionais que recebemos são esteios essenciais de nossa atuação nos projetos.

Seriedade e transparência Em reconhecimento à seriedade na utilização de doações, somos 
certificados anualmente com o selo do DZI – Instituto Alemão de Assuntos Sociais, desde 1992. Além disso, fomos 
condecorados, várias vezes, com o prêmio de transparência "Transparenzpreis" pela qualidade e transparência de  
nossa prestação de contas.  

Nós somos uma organização dos Direitos da Criança com valores cristãos. Desde 1959, atuamos em 

defesa de crianças e adolescentes desfavorecidos e de seus direitos. Em 2020, atuamos em 36 países:  

as entidades da Kindernothilfe na Alemanha, Áustria, Suíça e em Luxemburgo deram apoio, ofereceram  

proteção e promoveram a participação de 1,9 milhão de meninas e meninos em 566 projetos no mundo  

todo, distribuídos em 33 países na África, América Latina, Ásia e Europa. Na Alemanha, a Kindernothilfe  

é filiada à Obra Diacônica da Igreja Protestante da Renânia, Vestfália e Lippe.

Reservados todos os direitos autorais nos termos da lei. 
O uso do conteúdo do Relatório Anual 2020 da Kinder-
nothilfe é regido pelas disposições legais. A Kindernothilfe, 
no entanto, concede o direito de usar o conteúdo para 
fins particulares e atividades sem fins lucrativos, desde 
que o teor da publicação não seja alterado nem usado em 
público. Na medida do possível, é necessário mencionar 
que se trata de material publicado pela Kindernothilfe. O 
direito ora concedido exclui, expressis verbis, o uso para 
fins comerciais e lucrativos. Ou seja, fica vedado o uso do 
conteúdo desta publicação com o propósito de obter van-
tagens comerciais, seja para si, seja para terceiros. Para 
adquirir uma licença de uso para fins comerciais, entre em 
contato com a Kindernothilfe. Nesse caso, as condições 
serão regidas pelo teor da licença específica, sem que 
exista um direito legal de obter a licença.

A Kindernothilfe
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Selo de Doações

Após uma avaliação rigorosa, o selo de doações é 
conferido a entidades sérias, dignas de receber doações. 
A Kindernothilfe o recebe, anualmente, desde 1992.
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Impactos globais da pandemia de COVID-19 
Apesar de todas as restrições impostas, nossas organi- 
zações parceiras e projetos, no mundo todo, demonstra- 
ram empenho e criatividade impressionantes para 
estarem ao lado das crianças e de suas famílias em meio 
à aflição causada pela pandemia. Cultivando estreitas 
relações com elas e com os parceiros de nossa rede em 
Luxemburgo, na Áustria e na Suíça, a Kindernothilfe 
analisa a situação local e adapta sem demora os orça-
mentos e as atividades, assegurando assim a continui-
dade do apoio oferecido. 

A pandemia revela e amplifica, como uma lupa, as 
relações injustas que, há tempos, permeiam a sociedade 
global. Escolas continuam fechadas, colocando em xeque  
o direito à educação de quase 200 milhões de crianças 
no mundo. Há meses não há mais merenda escolar, por 
vezes a única refeição de alto valor nutritivo que uma 
criança pode ter. A falta de infraestrutura digital prejudica  
as oportunidades de aprendizado de quem estuda em 
casa. Amplos setores da economia entraram em recessão.  
Muitas crianças e jovens são forçados a compensar a 
renda que os pais perderam e acabam caindo no trabalho 
infanto-juvenil, que, na pior hipótese, é ilegal e espoliador.  
Todos os países em que nossos projetos são realizados 
registraram um aumento da pobreza, da fome, da insegu- 
rança e de gravíssimas restrições e violações de direitos. 

Transformar atingidos em atores: esse é o princípio que 
nos motivou a dar voz a meninas e meninos, revelando e 
divulgando os impactos negativos citados. Em uma 
enquete realizada em cooperação com nossas organi- 
zações parceiras, consultamos crianças em seis países 
da África, América Latina e Ásia sobre as restrições 
impostas pela pandemia. Nossa enquete despertou o 
interesse da mídia e dos políticos. Em 2021, vamos dar 
seguimento a ela, consultando novamente as crianças 
envolvidas na primeira edição, a fim de conhecer mais a 
fundo sua situação e experiências após mais de um ano 
de pandemia e produzir, a partir daí, recomendações 
concretas para tomadores de decisão, nas esferas local, 
nacional e internacional. 

Na Índia, país em que iniciamos nosso trabalho, o 
número de casos de COVID-19 sobe vertiginosamente, 
tendo chegado a mais de 400.000 novos casos notifica-
dos em 24 horas, sem falar da taxa de subnotificação. 
Incontáveis são as famílias que caíram na pobreza. 
Nossos parceiros e projetos fazem o possível para 
socorrer as crianças e suas famílias, tanto nas emergên-
cias como no longo prazo. Porém, nesse meio tempo, 
suas equipes também foram afetadas pelo desastre 
sanitário: entre os muitos que adoeceram, alguns não 
resistiram. Não os esqueceremos jamais, e compartilha- 
remos eternamente a dor das famílias enlutadas. 

Aqui na Europa, trabalhamos para melhorar a situação 
dramática nos campos de refugiados na Grécia, visando 
proteger os refugiados de graves violações de seus 
direitos consagrados em tratados internacionais. 
Participamos de projetos para crianças refugiadas, nos 
articulamos em redes e apoiamos iniciativas políticas 
que conseguiram que menores de idade desacompanha-
dos pudessem sair dos campos na Grécia e fossem 
acolhidos na Alemanha. Com isso, conjugamos nossos 
projetos concretos com a incidência política em nosso 
país-sede. 

Preparados para o futuro
Somos profundamente gratos a todas e todos que nos 
apoiaram com suas doações nesse tempo extrema-
mente difícil. Comparado com o ano anterior, as doações 
cresceram 5 por cento. O total de receitas subiu 1,1 
milhão de euros, tendo chegado a 64,9 milhões de euros. 
Além de termos dado continuidade ao financiamento de 
nossos projetos de longo prazo, dedicamos 3 milhões de 
euros a atividades adicionais relacionadas à COVID-19.

Em nossa rede internacional formada por nossos colegas 
e parceiros, com todas e todos que apoiam nosso trabalho  
na Alemanha, Áustria, Suíça e em Luxemburgo, por meio 
de apadrinhamentos e outras modalidades de apoio, 
somos parte de um movimento global em defesa dos 
Direitos da Criança. Nosso objetivo comum: criar um 
espaço seguro para a criança e o adolescente, um lugar 
onde possam desenvolver sua personalidade e aprimorar 
seus talentos. No presente e no futuro, queremos con- 
tribuir para proteger as meninas e os meninos margi- 
nalizados da exploração econômica e da violência 
sexualizada, garantir seu acesso à sociedade global do 
conhecimento e sua participação e nos opor aos impactos  
das mudanças climáticas nos Direitos da Criança. Esses 
direitos universais devem ser assegurados inclusive a 
crianças refugiadas e migrantes. Além disso, cumpre 
fortalecer a participação da sociedade civil para fazer 
frente a tendências políticas adversas. Partindo de nossas  
relações de longa data com mais de 360 organizações 
parceiras e mais de 300 colaboradores/as no mundo 
todo, com 1.000 apoiadores/as voluntários/as e cerca de 
205.000 doadores/as individuais, fundações, empresas 
e entes públicos que nos apoiam financeiramente, podemos  
afirmar que estamos bem preparados para o futuro.  

Katrin Weidemann, Diretora-Presidente (CEO)
Carsten Montag, Diretor de Programas  (CPO)
Jürgen Borchardt, Diretor Financeiro (CFO) 
Contato: vorstand@kindernothilfe.de

Última atualização: maio de 2021

Relatório da Diretoria 2020
Síntese dos principais acontecimentos no trabalho da Kindernothilfe, segundo seus diretores 

Katrin Weidemann, Jürgen Borchardt e Carsten Montag

Imagens 
do ano

Cadeias de fornecimento: por meio de um documento oficial con-

junto, a Kindernothilfe e outras organizações exigiram do governo 

alemão a promulgação de leis relativas a cadeias de fornecimento que  

protejam crianças contra a exploração.    Foto: C. Herrmanny/© Kindernothilfe

Beirute: após a explosão devastadora na zona portuária,  recebemos 156.719 euros em doações para o trabalho de nossos parceiros.   Foto: parceiro da Kindernothilfe

Medidas de proteção: em Duisburg, uma força-tarefa 

avalia diariamente maneiras de proteger a equipe de 

Duisburg e dos países parceiros, as crianças e suas 

famílias, no mundo todo, contra o coronavírus.  

Foto: parceiro da Kindernothilfe

Grécia: através de nosso parceiro, apoiamos os refugiados no 
campo de Moria, que costuram máscaras de proteção e conscien-

tizam sobre o coronavírus.     Foto: V. Raistellis

Estudo da Kindernothilfe: crianças trabalhadoras em seis países temem não poder voltar às aulas devido à queda da renda familiar resultante da pandemia de COVID-19. 
Foto: parceiro da Kindernothilfe

Pandemia de COVID-19: em cooperação com a Kindernothilfe Áustria, Luxemburgo e 

Suíça, 3 milhões de euros adicionais foram disponibilizados para ajuda de emergência e  

mecanismos de proteção de crianças –  na foto, distribuição de alimentos na Índia.   

Foto: parceiro da Kindernothilfe
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Os mapas dos continentes não 
consideram eventuais disputas 
territoriais

Apoio a projetos 2020
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ProjetosPaíses

Projetos na África
Despesas Crianças/adolescentes

1   África do Sul desde 1979 21 15.800 1.688.641 €

2   Burundi desde 2007 5 90.800 1.370.081 €

3   Eswatini desde 1979 5 33.900 693.411 €

4   Etiópia desde 1972 41 602.200 4.063.735 €

5   Malauí desde 1998 12 101.400 989.960 €

6   Quênia desde 1974 14 47.400 1.350.214 €

7   Ruanda desde 1994 11 249.600 1.317.396 €

8   Somália desde 2011  4 26.500 420.775 €

9   Uganda desde 1981 10 323.400 1.290.948 €

10   Zâmbia desde 1998 10 51.800 1.078.097 €

11   Zimbábue desde 2010 16 113.100 1.834.960 €

África (em geral)*   87.686 €

Total África 149 1.655.900 16.185.904 €

* Coordenação transnacional de grupos de autoajuda

31

29322730

29

33 

242726 

28 

* Despesas com o projeto Training & Consulting. Essas despesas, 
não incluídas nas Despesas com Projetos, foram lançadas na conta 
Formação e Relações Públicas da sede da KNH e financiadas, em 
parte, com verbas  da aliança “Bündnis Entwicklung Hilft”. Portanto, 
não aparecem aqui como despesas com projetos.

Total África

Total Ásia

Total Europa

Total América Latina

Internacional*

Total Global

 149 1.655.900 16.186.000 €

 292 180.400 13.276.000 €

 8 28.300 272.000 €

 115 79.200 11.934.000 €

 2  1.299.000 €

 566 1.943.800 42.967.000 €

 150 1.750.500 15.226.000 €

 324 181.900 14.656.000 €

 3 11.700 121.000 €

 117 74.700 12.707.000 €

 1  715.000 €

 595 2.018.800 43.425.000 €

Projetos Crianças/adolescentes Despesas Projetos Crianças/adolescentes Despesas
20192020

Continente

* Despesas em todos os continentes com os projetos "Time to Talk" e "Dialogue Works - Time to Talk"

23  na Alemanha  – Kindernothilfe, desde 1959

34  em Luxemburgo – Kindernothilfe Luxemburgo, desde 2009

35  na Áustria  – Kindernothilfe Áustria, desde 1996

36  na Suíça  – Kindernothilfe Suíça, desde 2004

Formação na área da 
política do desenvolvimento 
na Europa

1921 1814

1616

1720

1515
2022

1312 

25

2013

17

1819

18

2223 

24

1534

36

35

* Valor essencialmente destinado a um projeto do fundo "Klimakollekte"

ProjetosPaíses

Projetos na Ásia
Despesas Crianças/adolescentes

12   Afeganistão desde 2002 6 31.600 439.556 €

13   Bangladesh desde 1971 9 10.100 1.723.406 €

14   Filipinas desde 1978 24 17.400 1.470.806 €

15   Índia desde 1972 199 74.700 4.934.523 €

16   Indonésia desde 1970 4 4.200 381.250 €

17   Líbano 1962–1988, desde 2013 8 6.500 1.605.958 €

18   Myanmar desde 1017 2 1.400 88.796 €

19   Nepal 1972–1977, desde 2015  3 2.400 181.496 €

20    Paquistão desde 1975 18 22.100 1.525.049 €

21   Sri Lanka desde 1975 10 4.700 498.263 €

22   Tailândia desde 1983 9 5.300 416.520 €

Ásia (em geral)*   10.190 €

Total Ásia 292 180.400 13.275.831 €

Projetos na Europa
ProjetosPaíses Despesas Crianças/adolescentes

23   Alemanha desde 2017 1 26.000 352.731 €*

24   Grécia desde 2020 5 900 142.094 €

25   Kosovo desde 1998 2 1.400 130.000 €

Total Europa 8 28.300 272.094 €

ProjetosPaíses

Projetos na América Latina
Despesas Crianças/adolescentes

26   Bolívia desde 1974 17 8.800 1.569.276 €

27   Brasil desde 1971 32 10.800 2.569.997 €

28   Chile desde 1969 5 900 463.770 €

29   Equador desde 1979 6 3.500 597.203 €

26   Guatemala desde 1976 22 13,300 2.825.508 €

31   Haiti desde 1973 11 18.700 1.977.300 €

32   Honduras desde 1979  9 10.600 743.008 €

33   Peru desde 1984 13 12.600 1.186.852 €

América Latina (em geral)*   1.225 €

Total América Latina 115 1.655.900 11.934.140 €

* Despesas realizadas pelo projeto ONG-IDEA
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No mundo todo – Projetos 
em tempos de pandemia  
Em Malauí, nosso parceiro Tikondane ofereceu abrigos seguros para 
crianças em situação de rua. Para garantir o atendimento às crianças no 
maior campo de refugiados do mundo em Bangladesh, nosso parceiro 
SKUS adquiriu equipamentos de proteção e máscaras para profissionais de 
saúde e assistentes sociais. Em Zimbábue, os pais recebem dicas ocupa-
cionais para os filhos reclusos em casa. Na Bolívia, nossos parceiros dão 
assessoria pelo telefone ou por WhatsApp. No Equador, psicólogos/as de 
nossos projetos mantêm contato com as crianças e suas famílias para 
prevenir a violência doméstica. No Peru, pais de filhos com deficiência 
recebem atendimento virtual para darem continuidade aos exercícios 
fisioterápicos. Além disso, contam com aconselhamento psicológico para 
lidar com situações difíceis, com o objetivo principal de prevenir a violência 
doméstica. Nosso parceiro Cladho em Ruanda sensibilizou sua equipe para 
a falta de proteção da criança, sobretudo para o problema da segurança na 
internet, já que, com aulas virtuais, as crianças correm o risco de cair nas 
armadilhas do crime cibernético.

Brasil – 
Divulgar os Direitos da 
Criança

Obrigados a suspender suas atividades 
presenciais, nossos parceiros recorreram  
ao telefone e às redes sociais para manter  
contato com as crianças, adolescentes 
e suas famílias. Um dos projetos comprou  
tablets para possibilitar a participação 
nas atividades. Rádios e outros meios 
de comunicação veicularam campanhas  
interativas de prevenção da violência 
contra mulheres e meninas. Nosso par- 
ceiro Cedeca Casa Renascer organizou 
um workshop virtual sobre “Direitos da 
Criança em tempos de pandemia”, em 
que os adolescentes puderam esclarecer  
suas dúvidas.

Vídeo: bit.ly/brasilien_hilfspakete

Nossos parceiros no mundo todo enfrentam os desafios da pandemia de COVID-19. Para 

não abandonar as crianças e suas famílias em tempos difíceis, eles adaptaram seus 

projetos à situação atual e deram continuidade ao seu trabalho, com enorme esforço, 

muita criatividade e flexibilidade.

Texto: Gunhild Aiyub, Katharina Draub, Dra. Magdalene Pac, Lorenz Töpperwien; ilustração: Jan Robert Dünnweller 

Guatemala –  
O símbolo das bandeiras brancas

Onde não há água nem sabão, o vírus se propaga desenfreadamente.  
Nossos parceiros SADEGUA e ASEDI distribuíram máscaras e produtos  
desinfetantes em muitas comunidades e divulgaram no rádio infor-
mações sobre os sintomas de COVID-19 e as medidas de prevenção. 
Crianças em situação de rua também receberam kits de higiene e  
prevenção. Afinal, as condições de higiene na rua são as mais precárias.
Nosso parceiro COINCIDIR presta ajuda por meio de cestas básicas, 
atendendo, com preferência, às casas que ostentam uma bandeira  
branca. Meses após o início da pandemia, as famílias hasteiam essas  

bandeiras, nas janelas ou na calçada, para mostrar que passam fome. A bandeira  
branca virou símbolo dos necessitados.

Vídeo: bit.ly/guatemala_weißeflaggen

Peru – Wi-fi gratuita e kits de aprendizagem em casa

Em 2020, o Peru registrou uma das taxas de mortalidade por COVID-19 
mais elevadas do mundo. Na pandemia, o Ministério da Educação adotou 
um programa de escola virtual transmitido pelos meios de comunicação. 
Mas em tempos de confinamento, quando perdem boa parte de sua renda, 
muitas famílias não têm como arcar com as despesas de televisão, rádio 
e internet. Nosso parceiro Filomena providenciou dispositivos eletrônicos 
que permitem baixar da internet o material didático. Crianças e adoles-
centes sem acesso à internet recebem o material impresso em casa. Para 
tanto, a organização comprou impressoras adicionais e vem apoiando os 
pais em sua tarefa de ensinar os filhos em casa. Na medida do possível, 
esse programa de apoio virtual é acompanhado por visitas às casas.
Em meio ao distanciamento social, nosso parceiro Aynimundo garantiu o 
tratamento fisioterápico: por vídeo, terapeutas deram instruções aos pais, 
que, na medida do possível, fizeram em casa os exercícios com seus filhos.

Foto: parceiro da Kindernothilfe no Peru

Foto: parceiro da Kindernothilfe

Foto: parceiro da Kindernothilfe no Peru

Projetos em 
estado de exceção
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Quênia – Pias ambulantes para crianças em situação de rua

Peter Mweke, que quando criança vivia nas ruas e se tornou um rapper conhecido em sua terra  
natal, é fundador e coordenador da organização Street Changer: “Damos uma refeição diária 

às crianças que vivem nas ruas. Sem esse apoio, não teriam o que 
comer”. Durante o toque de recolher, as crianças em situação de  
rua – mais do que nunca – entram na mira da polícia. Quando os 
Street Changers ficam sabendo que crianças entraram em conflito 
com a polícia, eles procuram as autoridades para conversar. Além 
disso, organizaram uma “pia ambulante”, instalada em uma moto. 

A equipe do abrigo São Martinho, no Quênia Central, construiu lava- 
tórios e preparou programas de aprendizagem para que as crianças  
tenham acesso ao ensino e possam manter contato com seus pares. 

Vídeo-1: bit.ly/kenia_waschbecken
Vídeo-2: bit.ly/kenia_hilfe_für_kinder 

Para assistir aos vídeos que nossos par-
ceiros produziram na pandemia, escaneie  
os QR codes: bit.ly/corona_videos

Índia – Policiais ajudam a distribuir alimentos

“Na favela Dairy, entregamos comida a 1.900 famílias que vivem nos 
arredores do lixão. Só em abril de 2020, distribuímos 5.000 máscaras”, 
explica o padre Santosh, diretor de nosso parceiro Deepti Foundation em 
Bhalswa. Na hora da distribuição, centenas de pessoas entram na fila.  
A polícia ajudou na distribuição. E quando os policiais ficam sabendo  
que alguém está passando fome, eles entram em contato com o padre 
Santosh. Para prover alimentos aos mais pobres, a Deepti recebeu uma 
autorização especial. Além disso, a entidade mantém contato com as 
crianças, e os pais recebem indicações por telefone sobre como encon-
trar fisioterapeutas e fonoaudiólogos.

Vídeo-1: bit.ly/indien_corona_reportage  
Vídeo-2: bit.ly/Corona_im_Armenviertel    

Eswatini – Cozinhas  
contra a fome 

Nas regiões mais pobres do país, vários par- 
ceiros distribuíram alimentos e usaram clínicas  
ambulantes para seu trabalho de conscienti- 
zação. Em cursos de higiene, ensinaram como 
evitar a propagação do vírus. No período de  
confinamento, as equipes dos projetos manti- 
veram contato com as famílias, assessorando- 
as por SMS. Nosso parceiro APDK distribuiu 
alimentos, máscaras de proteção e desinfe-
tantes a famílias que cuidam de filhos com 
deficiência, enquanto a ACAT, outra entidade 
parceira, instalou várias cozinhas de emergên-
cia ao ar livre para combater a fome. Nessas 
cozinhas, crianças desprovidas de merenda 
escolar recebem uma refeição. 

Vídeo: bit.ly/eswatini_notküche

Indonésia – Jogos didáticos  
e acesso grátis à internet 

Crianças precisam de tempo para estudar. Para evitar que 
tenham que penar nas ruas de Medan, o dia todo, trabalhando 
para o sustento de suas famílias, nosso parceiro PKPA distri- 
bui cestas básicas e kits de higiene e lhes oferece instalações  
para lavar as mãos. “Nós criamos jogos didáticos e um manual  
para instruir as crianças sobre a pandemia de COVID-19 e 
suas consequências e sobre como prevenir o contágio na 
família”, explica Keumala Dewi, da PKPA. Como muitas 
escolas estão fechadas, os alunos, para frequentar as aulas,  
precisam ter acesso à internet pelo celular. A maioria das 
famílias não tem dinheiro sobrando para comprar um cartão  
pré-pago. E a cobertura das redes wi-fi para acesso gratuito 
à internet é insuficiente. Para evitar que as crianças per- 
dessem o ano escolar, o governo, atendendo a pedidos, 
providenciou cartões de acesso à internet.

Líbano – Aulas virtuais com grãos-de-bico

Em Chatila, um dos 12 campos de refugiados palestinos na periferia de Beirute, existe uma creche 
administrada por nosso parceiro Just Childhood. Quando a creche foi fechada, a equipe da Just Child-
hood começou a produzir vídeos didáticos online. Como as crianças, em casa, não têm acesso a 
material didático, os/as educadores/as vêm usando objetos  
do cotidiano. Um prato com grãos-de-bico deitados sobre  
uma camada de algodão é regado para revelar o milagre 
da germinação – uma experiência que, facilmente, pode 
ser repetida em casa. “Publicamos vídeos na internet, 
com músicas e outras atividades que costumamos fazer 
na creche”, comenta a educadora Hilda, e acrescenta: 
“Além disso, oferecemos aulas de educação pré-escolar 
a crianças que, em breve, vão entrar na primeira série”.     

Vídeo: bit.ly/libanon_unterricht

Zimbábue – Banco de dados  
monitora estado de saúde

Logo no início da pandemia, em março de 2020, o direito de ir e vir,  
as viagens e os contatos sofreram severas restrições por toques  
de recolher, de 24 horas e noturnos. Nosso parceiro Ntengwe for-
nece sabão e desinfetantes ao hospital local, divulga informações 
da Organização Mundial de Saúde, articula-se, virtualmente, com  
seus parceiros e usa as redes sociais para transmitir informações 
às comunidades rurais. “Nas comunidades rurais, nós temos pon-
tos de contato, pessoas com celular, que recebem equipamentos 
de proteção e coletam dados de saúde da população local. Os 
dados são registrados no aplicativo Kobo Collect e transmitidos a 
um banco de dados. Não vamos poupar esforços para garantir a 
segurança das crianças e famílias nesta crise humanitária.”   

Vídeo: bit.ly/simbabwe_app

África do Sul – 
Mudas e bolsas térmicas

Conscientizadas por nossos parceiros, mulheres de grupos de 
autoajuda multiplicaram seus conhecimentos sobre o vírus e a 
prevenção. O confinamento tende a agravar a condição econômica,  
sobretudo das famílias mais pobres. Por isso, nosso parceiro TLF  
lhes oferece assistência social, informações sobre o vírus e alimen- 
tos por entrega a domicílio. Outros parceiros improvisaram sopões 
para garantir pelo menos uma refeição por dia. Nosso parceiro 
sul-africano Dlanlanathi começou a doar mudas, que, cultivadas 
pelas famílias, vão contribuir para sua alimentação. Além disso, a Dlanlanathi distribuiu 
bolsas térmicas. Acondicionadas nessas bolsas, as refeições permanecem quentes por até 12 horas e 
reduzem os gastos com lenha e outros combustíveis. As mulheres da comunidade foram autorizadas, 
ainda, a vender essas bolsas.

Vídeo: bit.ly/südafrika_setzlinge 

Foto: parceiro da Kindernothilfe

Foto: parceiro da Kindernothilfe

Foto: Dlalanathi



Projetos Orientados 
para Impactos
Para assegurar transformações duradouras, os impactos dos projetos 

devem ser planejados, observados e monitorados sistematicamente 

ao longo de todas as etapas. 

Articulação e iniciativas 
conjuntas

No grupo de trabalho “Orientação para 
Efeitos e Impactos” da VENRO, compar- 
tilhamos informações com outras enti- 
dades, realizamos treinamentos conjun- 
tos, elaboramos posicionamentos oficiais  
e dialogamos com ministérios e políti-
cos a fim de aumentar nossa incidência. 
Como membro da DeGEval – Sociedade 
Alemã de Avaliação, participamos de 
conferências e grupos de trabalho.

Albert Eiden e 
Luisa Fernanda Fix Canas
Gestores de Desenvolvimento da 
Qualidade

Contato
albert.eiden@kindernothilfe.de 
luisa-fernanda.canas@kindernothilfe.de

1. Iniciação de projetos

Os parceiros submetem um esboço resu- 
mido do projeto. Descrevem os problemas,  
grupos-alvo, transformações que preten- 
dem induzir e estratégias que querem 
adotar para atingir seus objetivos. Os es-
boços são avaliados por nós, à luz das 
estratégias nacionais, e discutidos com 
os parceiros. Após a aprovação principal 
do projeto, entramos na próxima etapa.

2. Planejamento de projetos

O primeiro passo é uma análise sistemática da situação dos Direitos  
da Criança na região do projeto. A partir daí, são definidos os objeti- 
vos do projeto e descritas as mudanças almejadas. As estratégias 
e atividades, necessárias para tanto, são visualizadas por meio da 
chamada lógica de intervenção. Indicadores são definidos, para moni- 
torar a progressiva realização dos objetivos durante a execução do 
projeto. Para assegurar a relevância dos objetivos e aproveitar o conhe- 
cimento quando da preparação do projeto, esses passos são reali- 
zados com o envolvimento e a participação ativa dos grupos-alvo,  
sobretudo das crianças e dos adolescentes.

3. Aprovação e execução de projetos

A proposta de projeto é debatida com o parceiro. Uma vez 
aprovado, o projeto começa a ser executado. A participação 
dos grupos-alvo é primordial para garantir mudanças dura-
douras em suas vidas.

Muitos projetos contam, ainda, com o apoio de conselhos que 
definem metas relacionadas às transformações almejadas e 
monitoram continuamente o progresso, recorrendo a metodo- 
logias simples, muitas das quais de visualização. Dessa forma, 
os grupos-alvo descobrem os efeitos de suas ações. O direito 
humano à participação é promovido.

4. Monitoramento e coordenação de projetos

Mediante o monitoramento, os parceiros e os grupos-alvo 
acompanham a realização dos objetivos. No início do projeto 
e, periodicamente, durante sua execução, os indicadores são 
mensurados e os resultados, debatidos. Tiram-se conclusões 
relativas aos próximos passos de execução e, eventualmente, 
adaptam-se os projetos.

A Kindernothilfe visita periodicamente todos os projetos. O 
escopo dessas visitas abrange a progressiva realização dos 
objetivos, a adequação das premissas, a qualidade de implan-
tação das atividades e o gerenciamento dos projetos.

5. Relatórios

Com estrutura padronizada, os relatórios anuais  
de nossos parceiros fornecem informações sobre  
a implantação das atividades e os impactos, 
fazendo referência aos indicadores definidos 
na proposta do projeto. Eles refletem tanto os 
sucessos como os problemas e contêm suges- 
tões para ajustar estratégias e atividades. Os 
relatórios anuais servem como base para os 
relatórios que enviamos anualmente a todos os 
doadores.

6. Avaliação

Nos últimos dois anos, avaliamos 50 projetos em cooperação com nossos parceiros. Todas as  
avaliações são contratadas por licitação e conduzidas por equipes de especialistas externas  
segundo nossa política de avaliação. Em determinados momentos, lançamos mão de avaliações, 
por exemplo quando constatamos a necessidade de aperfeiçoar a concepção de um projeto. 
Após a avaliação do projeto, nossos parceiros comentam as conclusões e discutem conosco suas 
propostas de adaptação. 
Contratamos, ainda, avaliações estratégicas que envolvem uma pluralidade de projetos e que são 
importantes para nossa orientação programática. O uso consistente dos resultados de avaliações 
é importante para aumentar o impacto dos projetos e intensificar nossa atuação como organi- 
zação em constante aprendizagem.

Capacitação

Projetar e monitorar impactos traz desafios. Por um lado, é relativa-
mente simples verificar se atividades planejadas foram realizadas 
ou se o conteúdo de um determinado curso vem sendo aplicado. Por 
outro lado, é bem mais difícil mensurar as mudanças provocadas na 
vida das pessoas e verificar em que medida elas foram originadas  
por um determinado projeto. Para tanto, realizamos um programa de 
qualificação que envolve mais de 70 parceiros em 12 países e se es-
tende a nossas equipes internas. 
Apoiamos nossos parceiros com guias e manuais sobre questões es-
pecíficas relacionadas ao planejamento e monitoramento orientado 
para impactos, como, por exemplo, o levantamento de dados. Além 
disso, o diálogo e intercâmbio com nossos parceiros ajuda a Kinder-
nothilfe e seus parceiros a aprofundar sua orientação para impactos. 

 Mulheres de um grupo de autoajuda no Paquistão definem 
o que precisa mudar e como alcançar essas mudanças.

 Elas apresentam seus objetivos e assessoram-se mutua-
mente.  Fotos: Jiah Sayson

  Mulheres de um grupo de autoajuda no Haiti  
definem seus objetivos comuns.

  Objetivos de um grupo de autoajuda no Haiti,  
avaliação dos progressos e próximos passos.   
Fotos: Albert Eiden

12 13



14 15

Despesas 2020

80,6  %
Despesas com 

programas

Relações públicas e administração

5,9 % Administração

Das quais: 
13,5 % Relações públicas e atendimento 
ao doador

Das quais: 69,3 % Despesas com projetos

Administração e monitora-
mento de projetos
7,3 % Formação, 

informação e advocacy 
4,0 %  

19,4 % Relações públicas e administração

Receitas
O total de receitas, composto de Doações, Subsídios e 
subvenções e Demais receitas, teve um aumento de 
quase 1,2 milhão de euros. Registramos um aumento 
das Doações (+5 %) e também de Subsídios e sub-
venções (+7 %). As Demais receitas sofreram uma 
queda de mais de um terço, sobretudo em função da 
redução dos legados (-2,3 milhões de euros).

Despesas
Comparado com 2019, o total de despesas que abrange 
os custos de programas, publicidade e administração 
recuou levemente (-158 mil euros). As despesas com 
programas, no montante de 49,9 milhões de euros, 
ficaram 546 mil euros abaixo do ano anterior: devido à 
pandemia, gastamos 518 mil euros a menos com a 
promoção de projetos. Enquanto as despesas com 
publicidade e relações públicas subiram, as despesas 
com administração caíram. O total das despesas com 
publicidade e administração registrou um aumento de 
402 mil euros. 

Resultado anual
O resultado positivo de 2020 se deve ao aumento das 
receitas (quase 4,8 milhões a mais) e à redução das 
despesas (aprox. 1,1 milhão de euros).

Em vez de recorrer a reservas na ordem de 2,8 milhões 
de euros, como estava previsto no orçamento de 2020, 
fomos capazes de aumentar o capital da associação, 
dentro das possibilidades fiscais, em 2 milhões de euros 
e constituir reservas vinculadas adicionais de aproxima- 
damente 1 milhão de euros. Com isso, o capital próprio 
da associação subiu para quase 44,8 milhões de euros.

As demonstrações financeiras e o relatório dos gestores  
da Kindernothilfe, relativos ao exercício de 2020, foram 
submetidos, voluntariamente, a uma auditoria externa 
de acordo com a legislação vigente. A empresa de 
auditoria Hamburger Treuhand Gesellschaft Schomerus 
& Partner mbH emitiu um certificado sem restrições e 
sem referência a circunstâncias extraordinárias.

O Relatório Financeiro publicado neste Relatório Anual 
não corresponde às demonstrações financeiras exigidas  
por lei. As demonstrações financeiras completas, com- 
postas do balanço anual, da conta de lucros e perdas e 
anexo, bem como o relatório dos gestores, relativos ao 
exercício de 2020, podem ser acessados no relatório com- 
pleto, em alemão www.kindernothilfe.de/jahresbericht

Compromissos assumidos
Fundamentos normativos, referenciais sólidos e controles rigorosos constituem os alicerces de um 

trabalho sério. Por isso, além de adotar normas próprias, a Kindernothilfe também adere a códigos de 

terceiros. Cada vez mais transparentes e eficazes, nós prestamos contas de nossas atividades.

Confira os documentos completos no site www.kindernothilfe.de/selbstverpflichtungen

Estatuto da Associação
Quem: órgãos da Kindernothilfe, desde 1961 – última 
atualização em 2019
O que: orientação do trabalho, na Alemanha e no exterior; 
composição e funções dos órgãos da associação.

Código de governança corporativa 
da Diakonie
Quem: Kindernothilfe, desde 2007 – última atualização 
em 2018.
O que: o código segue os preceitos da Diakonie alemã rela- 
tivos a gestão e ao cumprimento de normas e leis. Foco: 
compliance; definição das funções dos órgãos da associa- 
ção; combate à corrupção; segregação inequívoca de funções  
entre órgãos de supervisão e direção; transparência na 
comunicação e arrecadação de fundos; controle interno.
Objetivo: normas que regem a interação de todos os 
níveis da Kindernothilfe.

Política de Proteção da Criança
Quem: Kindernothilfe, desde 2013 – última atualização 
em 2019.
O que: sistema adotado em toda a organização para pro- 
teger a criança contra todos os tipos de violência: medidas  
de prevenção, como códigos de conduta aplicáveis a 
diferentes grupos de pessoas, padrões de comunicação e 
recursos humanos, sistema de manejo de casos; padrões 
de capacitação das organizações parceiras.

Iniciativa “Sociedade Civil transparente” 
Quem: Kindernothilfe e membros da VENRO, Transparência 
Internacional Alemanha, Associação das Fundações 
Alemãs, DZI, Associação Alemã de Arrecadação de Fundos,  
Conselho Alemão da Cultura, Associação Alemã de Preser- 
vação da Natureza, Conselho Alemão de Doações, Instituto  
Maecenata para Filantropia e Sociedade Civil, desde 2010.
O que: 10 informações básicas que todas as organizações 
da sociedade civil devem publicar no seu site na internet, entre  
as quais: estatuto, nome dos principais responsáveis, pro- 
veniência e utilização dos fundos, estrutura de recursos humanos.

Política de Integridade e Anticorrupção
Quem: Kindernothilfe, desde 2008 – última atualização 
em 2019.
O que: obriga todos os funcionários e membros dos órgãos  
da Kindernothilfe a adotar uma postura condizente com os  
mais elevados padrões éticos, a prevenir e combater a cor- 
rupção, a denunciar todos os atos de corrupção e a colabo- 
rar na investigação das suspeitas. A política contém normas  
sobre a proteção de denunciantes e denunciados, além de 
disposições que regem os procedimentos a serem adota- 
dos em casos de suspeitas e a nomeação de um ouvidor.

Código VENRO 
Relações públicas na esfera da co- 
operação para o desenvolvimento
Quem: Kindernothilfe e membros da VENRO, assinado em 

1998.
O que: padrões profissionais e deontológicos para a comu- 
nicação com a imprensa e doadores; utilização responsável  
e eficiente das verbas; dados de doadores não podem ser 
locados, vendidos ou trocados; em textos e imagens, a 
Kindernothilfe se abstém de expor pessoas que sofrem, 
de “oferecer” crianças em catálogos de apadrinhamento  
e de usar mensagens ofensivas que compelem a doar.

Código de conduta VENRO 
Transparência, organização, controle
Quem: Kindernothilfe e membros da VENRO, desde 2008.
O que: padrões homogêneos; controle mais rigoroso e 
profissionalismo comprovável; transparência máxima; 
definição de padrões para organizações de cooperação; 
fortalecer órgãos de controle independentes, como o 
Instituto Alemão de Assuntos Sociais (DZI).

Código da VENRO 
Proteção da criança contra o 
abuso e a exploração na cooperação 
para o desenvolvimento e ajuda 
humanitária
Quem: Kindernothilfe e membros da VENRO, desde 2009.
O que: obriga todos os membros a: proteger a criança 
contra todas as formas de abuso, exploração e abandono, 
emocional e físico; criar um ambiente em que os Direitos 
Humanos e os Direitos da Criança e do Adolescente sejam 
garantidos; envolver a criança nas atividades que a ela 
dizem respeito; sensibilizar a própria organização e seus 
parceiros; garantir o respeito à dignidade da criança nas 
atividades de comunicação, formação e relações públicas.

Transparência Internacional Alemanha
Quem: Kindernothilfe e membros da Transparência 
Internacional Alemanha, desde 2019.
O que: aperfeiçoamento das normas de combate à 
corrupção no contexto global da Kindernothilfe. 

Charter4Change
Quem: 35 organizações internacionais, com o apoio de 
232 organizações do Sul Global, desde 2016.
O que: fortalecer o papel das chamadas “ONGs do Sul”, 
com sede em países do Sul Global (fora dos países da OCDE).

As receitas totalizaram 64,9 milhões de euros e as despesas, 62 milhões 

de euros. Assim sendo, fechamos o ano de 2020 com um resultado positivo 

de quase 3 milhões de euros.
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Sinopse

Apoio a aprox.

 1,9milhão

de crianças 
e adolescentes 

566 
projetos

em 33 países

36 
países

20.300
grupos de autoajuda 

em 22 países

80,6 % 
dedicados a projetos 

61,9 

milhões de euros
Despesas

1.000 
voluntários/as

64,9
milhões de euros

Receitas

€
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