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Die 
Kindernothilfe

Baixe gratuitamente o 

aplicativo “activepixx” 

no App Store ou Google 

Play (é necessário ter 

16 MB de espaço livre 

na memória).

Escaneie a foto com a 

câmera do seu celular 

ou tablet (como um 

código QR).

Posicionando o celular ou tablet sobre 

a foto, você poderá assistir ao vídeo 

(em alemão). 

Divirta-se!

Nossas fotos viram cinema …
O símbolo que aparece em algumas fotos desta publicação permite acessar 
pequenos vídeos, no celular ou tablet.

Na Europa, a Kindernothilfe é uma das maiores organizações cristãs de apoio à criança. Fundada 
em 1959 na cidade alemã de Duisburg, ela é afiliada à Obra Diacônica da Igreja Protestante da 
Renânia. Há quase 60 anos, a Kindernothilfe atua como defensora dos Direitos da Criança em 
prol de crianças vulneráveis em países em desenvolvimento. Com 609 projetos realizados em 
32 países, da África, Ásia, América Latina e Europa, a Kindernothilfe ajudou a fortalecer, proteger 
e promover a inclusão de aproximadamente 2,1 milhões de meninas e meninos em 2018. 

Nosso trabalho
Todos os projetos da Kindernothilfe são realizados em parceria com organizações locais. Nosso 
trabalho é alicerçado nos Direitos Humanos, nos Direitos da Criança e no amor ao próximo e tem 
como princípios fundamentais a ajuda à autoajuda, a participação e a sustentabilidade. Filiados a 
redes nacionais e internacionais, entre as quais a aliança alemã Bündnis Entwicklung Hilft, defen-
demos os Direitos da Criança nas esferas social e política. Além disso, divulgamos informações e 
sensibilizamos a opinião pública sobre a cooperação para o desenvolvimento. Através de nosso 
trabalho de lobby, cobramos dos políticos o cumprimento universal dos Direitos da Criança.

Nosso objetivo
Nosso objetivo está cumprido quando crianças e suas famílias vivem uma vida digna, com 
perspectivas para o futuro, sem pobreza, sofrimento e violência. Para tanto, é preciso garantir seus 
direitos e suas necessidades básicas, assegurando-lhes a possibilidade de se tornar sujeitos de sua 
história, juntamente com suas famílias e comunidades.  

Nossos patrocinadores
Nosso trabalho conta com o apoio de aproximadamente 209.500 pessoas, entre as quais 69.200 
padrinhos e 1.000 voluntários, que atuam em associações, grupos, empresas, escolas, fundações, 
paróquias ou como doadores individuais. Celebridades ajudam a divulgar nosso trabalho e nos apoiam 
com doações, aparições em eventos e nos meios de comunicação. A fundação Kindernothilfe e as 
entidades da Kindernothilfe na Áustria, na Suíça e em Luxemburgo potencializam nossa visibilidade 
nos países falantes da língua alemã, ajudando-nos a promover nossos projetos e atingir uma 
pluralidade ainda maior de grupos-alvo. 

Seriedade e transparência
Em reconhecimento à seriedade na utilização das 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. 
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demais membros, combater a corrupção.

Coordenadores de comunicação
Fotografias e vídeos de alta qualidade vêm se tornando 
cada vez mais importantes na comunicação com os 
doadores e com a mídia. Para apresentar relatórios sobre 
nossos projetos de maneira ainda mais abrangente, rápida 
e em conformidade com as normas de proteção de dados, 
passaremos a ter dois coordenadores de comunicação. 
Durante os primeiros três anos, eles atuarão na Índia e na 
Guatemala como integrantes da respectiva estrutura de 
coordenação nacional.

Agravamento das circunstâncias nos países parceiros
A situação nos países parceiros vem tomando rumos 
diversos. Em muitos países, as condições sociais, políticas 
e econômicas se agravaram para as crianças e os ado-
lescentes. Em muitas comunidades, a esperança de uma 
vida melhor foi completamente arruinada. Além disso, 
testemunhamos uma queda da confiança nos processos 
democráticos. Em decorrência das crises econômicas 
mundiais, o número de pessoas que vivem em extrema 
pobreza atingiu o nível mais alto dos últimos dez anos. 
Em muitas regiões, a segurança da população não é garan-
tida e a violência contra crianças e adolescentes só se faz 
aumentar. 

Para nossos parceiros nos 32 países, o constante estreita-
mento da margem de manobra da sociedade civil – um 
fenômeno frequente dos últimos anos – traz consigo con-
sequências drásticas: o compromisso com os Direitos da 
Criança, que pressupõe um compromisso com a demo- 
cracia, igualdade de gênero e participação, vem sendo 
exercido sob condições cada vez mais difíceis.

Ajuda humanitária 
Em 2018, além de dedicar-se a situações emergenciais 
persistentes, como a questão dos refugiados no Líbano 
e as consequências da seca no Chifre da África, a Kinder-
nothilfe atuou em duas outras crises humanitárias im-
portantes: a da população rohingya nos acampamentos 
de refugiados em Cox’s Bazar, Bangladesh, e os impactos 
dos terremotos e tsunamis que flagelaram a Ilha de 
Sulawesi, na Indonésia.

Em Bangladesh, atuamos em conjunto com três parceiros 
no maior acampamento de refugiados da atualidade, que 
abriga mais de meio milhão de pessoas. Juntos, criamos 

centros para a proteção da criança e oferecemos educação 
primária a 1.500 crianças. Além disso, construímos insta- 
lações sanitárias e de abastecimento de água no local. 
Como não há perspectivas de melhora da situação nos 
acampamentos de refugiados nos próximos anos, mante-
remos nossa presença na região.

Em outubro, a Ilha de Sulawesi, na Indonésia, sofreu 
enorme destruição em virtude de um tsunami causado 
por um terremoto. Pensando na retomada do trabalho 

após o desastre, oferecemos aos professores de pré-
escola e ensino primário um programa de capacitação 
onde aprenderam a superar os próprios traumas e lidar 
com as crianças que passaram pela mesma situação. 
Além disso, descobriram quais meios utilizar para re-
tomar as aulas nas escolas atingidas pela destruição. 

Advocacy
Como parte de seu trabalho em rede, em 2018 a Kinder-
nothilfe participou novamente da iniciativa “Charter for 
Change” (C4C), destinada a fortalecer o papel de organi-
zações locais na ajuda humanitária.

Muitos parceiros se preocupam com a questão de como 
continuar a ajudar as crianças a fazer valer os seus direitos, 
a despeito das mudanças climáticas, dos problemas de 
migração e fuga e da crescente violência. O endividamento 
de muitos dos países parceiros faz com que os governos 
locais destinem cada vez menos recursos para a educação 
e a saúde. Para combater essa tendência, é importante 
fortalecermos nosso trabalho de lobby e advocacy, inclu-
sive no âmbito do trabalho com os grupos de autoajuda. 
Nosso papel é oferecer acompanhamento e apoio aos 
nossos parceiros para que continuem a desenvolver suas 
atividades, sempre priorizando os Direitos da Criança. As 
crianças participam tanto do planejamento e da implanta-
ção como da avaliação subsequente de nossas atividades 
nos projetos. Com isso, tornam-se ativamente envolvidas 
no projeto e assumem responsabilidade pelo seu próprio 
futuro. Buscamos sempre incorporar aos nossos projetos 
o conhecimento adquirido com o envolvimento das 
crianças. É por isso que sempre atualizamos e adaptamos 
nossos projetos com base nesse conhecimento.

Sozinhos, não somos capazes de deter os acontecimentos 
mundiais descritos acima. Nossos parceiros fortalecem 
nossa convicção de que nossos projetos realmente ajudam 
crianças a assegurar seus próprios direitos. As muitas 
crianças e adolescentes, seus pais e nossas organizações 
parceiras nos inspiram e estimulam a continuar com 
nosso trabalho dos últimos 60 anos e a estender ainda 
mais nosso compromisso. A satisfação de saber que 
conseguimos apoiar mais de 2,1 milhões de crianças no 
exterior em 2018 é enorme.

Última atualização: abril de 2019
Katrin Weidemann, Diretora-Presidente (CEO)
Carsten Montag, Diretor de Programas  (CPO)
Jürgen Borchardt, Diretor Financeiro (CFO)
Contato: vorstand@kindernothilfe.de

  Trabalho de advocacy realizado com nossos 
parceiros: Red Hand Day, contra o recrutamento 
de crianças-soldado.    
Foto: Christian Jungeblodt /Die Projektoren

  As YouTubers Shanti Tan e Dillan White visitaram 
projetos na África do Sul e pediram doações.
Foto: Lorenz Töpperwien © Kindernothilfe  

  Guatemala: cerca de 129.000 euros foram doados por leitores do jornal Westdeutsche 
Allgemeine Zeitung para a construção de um abrigo para crianças vítimas de violência.  
Foto: Jakob Studnar © Kindernothilfe
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Compromisso com os 
Direitos da Criança
Síntese das principais conquistas da Kindernothilfe na 
Alemanha e no exterior, segundo seus diretores Katrin 
Weidemann, Jürgen Borchardt e Carsten Montag. 

O trabalho conjunto com nossa rede de parceiros e com as 
crianças e jovens que apoiamos nos permitiu fomentar 598 
projetos em 32 países em 2018. Além de transformar a vida 
das pessoas para melhor, esses projetos são a prova viva 
de que, juntos, mulheres, homens, crianças e adolescentes 
engajados são capazes de promover os Direitos Humanos e os 
Direitos da Criança em seu contexto local. 

Prevenção e combate à corrupção
Muitos dos países em que atuamos apresentam alto risco 

de corrupção. Em 2018, a Kindernothilfe enfrentou diversas 
acusações de corrupção em seu trabalho de programas e 
projetos. Para lidar melhor com essa questão, optamos por 
uma ampla revisão da nossa Política Anticorrupção, cuja 
primeira edição data de 2008. Por meio de uma nova política 
de integridade e anticorrupção, as normas foram adaptadas 
aos requisitos da Transparência Internacional. Além disso, foi 
criada uma equipe anticorrupção na sede e foram definidas 
novas exigências a serem cumpridas pela ouvidoria. Para 
colocar em prática o regime anticorrupção, as experiências 
adquiridas no passado foram incorporadas a um novo sistema 
de manejo de casos alicerçado em nossa Política de Proteção 

da Criança. Paralelamente, a Kindernothilfe se tornou membro 
da Transparência Internacional para, em conjunto com os 
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África do Sul
desde 1979

Burundi
desde 2007

Eswatini
antiga Suazilândia
desde 1979

Etiópia
desde 1972

Malawi
desde 1998

Quênia
desde 1974

Ruanda
desde 1994

Somália
desde 2011

Uganda
desde 1981

Zâmbia
desde 1998

Zimbábue
desde 2010

África em geral*

Total 

19

3

4

36

8

15

10

5

11

11

7

 
129

Tópicos

Habilidades para a vida; reabilitação psicossocial; fortalecimento da autoestima e 
personalidade; saúde; alimentação; HIV/AIDS; incentivo à pequena empresa; lobby e 
advocacy; formação em Direitos Humanos; reabilitação de pessoas com deficiência; 
educação básica  

1.313.192

717.432

276.891

3.816.079

1.011.319

1.707.022

1.199.303

748.079

1.301.064

1.263.066

1.201.612

184.723

14.739.788

16.400

103.800

25.100

664.600

142.700

30.700

252.100

37.400

351.800

160.700

73.600

1.858.900

Alimentação; desenvolvimento comunitário rural; grupos de autoajuda; habilidades 
para a vida; lobby e advocacy; formação em Direitos Humanos; fortalecimento da auto-
estima e personalidade; desenvolvimento da sociedade civil

Desenvolvimento comunitário rural; grupos de autoajuda; ensino escolar integrativo; 
formação profissionalizante; alimentação; agricultura e pecuária 

Alimentação; saúde; educação básica; desenvolvimento comunitário, rural e urbano; 
grupos de autoajuda; habilidades para a vida; formação em Direitos Humanos; 
reabilitação psicossocial; HIV/AIDS; agricultura, pecuária, silvicultura; prevenção de 
desastres; ensino escolar e formação profissionalizante; reabilitação de pessoas com 
deficiência; ajuda de emergência; fortalecimento da autoestima e personalidade; 
proteção ambiental; água; ajuda de emergência para vítimas de estiagens

HIV/AIDS; saúde; educação básica; desenvolvimento da sociedade civil; reabilitação 
(comunitária) de pessoas com deficiência; alimentação; reabilitação psicossocial; 
educação na primeira infância; incentivo à pequena empresa

Desenvolvimento comunitário rural; educação básica; qualificação profissionalizante, 
reabilitação psicossocial; reabilitação (comunitária) de pessoas com deficiência; 
educação na primeira infância; lobby e advocacy

Desenvolvimento da sociedade civil; desenvolvimento comunitário rural e urbano; 
prevenção da violência; educação na primeira infância; projetos com dimensão de 
gênero

Capacitação de parceiros; saúde; prevenção de desastres; reabilitação psicossocial; 
assistência jurídica; lobby e advocacia; educação básica; abastecimento de água; 
agricultura, pecuária, silvicultura; proteção ambiental; incentivo à pequena empresa; 
desenvolvimento comunitário rural; saúde reprodutiva; higiene; alimentação; ajuda de 
emergência; desenvolvimento da sociedade civil

África

Alimentação; HIV/AIDS; desenvolvimento rural comunitário; habilidades para a vida; 
lobby e advocacy; grupos de autoajuda; formação em Direitos Humanos; fortalecimento 
da autoestima e personalidade; desenvolvimento da sociedade civil

Desenvolvimento da sociedade civil; desenvolvimento comunitário rural; reabilitação 
(comunitária) de pessoas com deficiência; formação em Direitos Humanos; 
alimentação; assistência jurídica

Desenvolvimento da sociedade civil; HIV/AIDS; incentivo à pequena empresa; 
habilidades para a vida; assistência jurídica; lobby e advocacia; fortalecimento da 
autoestima e personalidade; formação em Direitos Humanos; educação básica; 
reabilitação psicossocial; reabilitação (comunitária) de pessoas com deficiência; 
capacitação de parceiros; proteção ambiental

Projetos
Despesas 

(euros)
Crianças/

adolescentes

* Coordenação transnacional de grupos de autoajuda
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7

Exemplos 
concretos

* Despesas transcontinentais com o projeto “Tá na Hora de Falar!”

 165 1.565.200 16.076.000

 378 220.500 14.384.000

 4 3.000 270.000

 149 83.300 11.792.000

 1  245.000

 697 1.872.000 42.767.000

África

Ásia

Europa

América Latina

Global*

Total

 129 1.858.900 14.740.000

 360 185.100 13.761.000

 3 4.800 136.000

 116 68.400 12.294.000

 1  244.000

 609 2.117.200 41.175.000

Projetos
Crianças/

adolescentes Projetos
Crianças/

adolescentes Despesas (euros)

20172018Continente
Despesas (euros)

Crianças/adolescentes

1959

1969

1979

1989

1999

2009

2018

 5

 4.970

 69.460

 113.210

 120.640

 588.700

 2.117.200

Ano

Panorama de Projetos



8 98

Redução da pobreza; proteção da criança; prevenção da violência; 
desenvolvimento comunitário rural; reabilitação de pessoas com deficiência;
 inclusão; saúde; ensino escolar/formação profissionalizante; lobby e advocacy;
 reabilitação psicossocial; educação na primeira infância; assistência jurídica;
 habilidades para a vida

América Latina
Projetos

Despesas 
(euros)

Crianças/
adolescentes Tópicos

16

31

9

6

17

12

13

11

116

1.679.581

2.647.433

553.621

608.827

2.466.855

1.893.987

1.110.631

1.154.690

178.327

12.293.952

7.800

7.600

1.100

4.500

11.800

17.000

13.500

5.100

68.400

Bolívia
desde 1974

Brasil
desde 1971

Chile
desde 1969

Equador
desde 1979

Guatemala
desde 1976

Haiti
desde 1973

Honduras
desde 1979

Peru
desde 1984

América Latina 
geral*

Total

Prevenção da violência; formação em Direitos Humanos; fortalecimento da 
personalidade; habilidades para a vida; lobby e advocacy; reabilitação psicossocial; 
assistência jurídica; projetos com dimensão de gênero; desenvolvimento 
comunitário rural; reabilitação de pessoas com deficiência

Educação na primeira infância; prevenção da violência; habilidades para a vida; lobby 
e advocacy; formação em Direitos Humanos; reabilitação psicossocial; reforço ao 
trabalho de lobby dos parceiros

Desenvolvimento comunitário rural; alimentação; saúde; educação básica; 
prevenção da violência; habilidades para a vida; reabilitação psicossocial;
 formação em Direitos Humanos; lobby e advocacy

Prevenção da violência; redução da pobreza; desenvolvimento comunitário rural; 
promoção da mulher; educação para a paz; saúde; educação básica; formação em 
Direitos Humanos; reabilitação psicossocial; assistência jurídica; educação na 
primeira infância; grupos de autoajuda

Educação básica; prevenção da violência; redução da pobreza; grupos de autoajuda; 
prevenção de desastres, reabilitação psicossocial 

Redução da pobreza; prevenção da violência; desenvolvimento comunitário rural; 
habilidades para a vida; lobby e advocacy; formação em Direitos Humanos; reabilitação 
psicossocial; assistência jurídica; ensino escolar e formação profissionalizante; 
educação na primeira infância; saúde; desenvolvimento da sociedade civil e Direitos 
da Criança; grupos de autoajuda; promoção da mulher

Prevenção da violência; educação na primeira infância; pequenas empresas; lobby
e advocacy; reabilitação de pessoas com deficiência; inclusão; desenvolvimento da 
sociedade civil
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Grupos de autoajuda; inclusão; educação para a paz; habilidades para a vida; lobby e 
advocacy; educação

Ásia
Projetos

Despesas 
(euros)

Crianças/
adolescentes Tópicos

Prevenção de desastres; habilidades para a vida; educação básica; grupos de autoaju-
da; saúde; reabilitação psicossocial; desenvolvimento comunitário

Grupos de autoajuda; formação em Direitos Humanos;educação básica; inclusão; 
adaptação às mudanças climáticas

Educação na primeira infância; combate a violações graves dos Direitos da Criança 
(exploração sexual de crianças, crianças em situação de rua, crianças trabalhadoras); 
habilidades para a vida; inclusão

Educação básica; educação na primeira infância; habilidades para a vida

Desenvolvimento comunitário; grupos de autoajuda; combate às causas de fuga e 
migração 

Grupos de autoajuda; lobby e advocacy em prol dos Direitos da Criança

Grupos de autoajuda; proteção ambiental (mudanças climáticas); lobby e advocacy; 
prevenção de desastres; educação básica; habilidades para a vida; formação em 
Direitos Humanos; reabilitação de pessoas com deficiência; ensino escolar/formação 
profissionalizante

Grupos de autoajuda; desenvolvimento comunitário; proteção contra abuso e explora-
ção sexual; lobby e advocacy pelos Direitos da Criança

Reabilitação de pessoas com deficiência; educação para a paz; lobby e advocacy; 
desenvolvimento comunitário; prevenção da violência

Grupos de autoajuda; desenvolvimento comunitário; proteção contra abuso e explora-
ção sexual; lobby e advocacy pelos Direitos da Criança

Afeganistão
desde 2002

Bangladesh
desde 1971

Filipinas
desde 1977

Índia
desde 1959

Indonésia
desde 1970

Líbano
de 1962 a 1988
desde 2013

Mianmar
desde 2017

Nepal 
de 1972 a 1977
desde 2015

Paquistão
desde 1975

Sri Lanka
desde 1975

Tailândia
desde 1983

Ásia em geral*

Total

5

9

25

264

8

6

1

3

23

9

7

360

392.336

1.478.761

1.414.364

5.950.426

454.005

841.582

50.963

156.985

1.970.091

625.908

375.901

50.097

13.761.419

42.900

6.500

29.500

68.500

2.800

3.000

900

1.500

15.400

5.600

8.500

185.100

Europa
Projetos

Despesas 
(euros)

Crianças/
adolescentes Tópicos

Consultoria e treinamento em proteção da criança; capacitação de organizações     

Qualificação profissional

Alemanha
desde 2017

Kosovo
desde 1998

Total

1

2

3

245.128*

135.636

135.636

3.900

900

4.800

* 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 apare-
cem aqui como despesas com projetos.

* Despesas relacionadas com a Política de Proteção da Criança e análises regionais 
da situação dos Direitos da Criança
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* Despesas relacionadas com a Política de Proteção da Criança e análises regionais da 
situação dos Direitos da Criança
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ÁFRICA África do Sul

Para conhecer outros projetos na África, ver
www.kindernothilfe.org/es/Africa (em espanhol)

Libertada do regime do apartheid desde 1994, a África do 
Sul é a segunda maior economia do continente africano. 
Apesar de inúmeros progressos, o desemprego e a pobreza  
continuam sendo a realidade do país, sobretudo entre 
jovens negros. Para combater esse cenário, o parceiro da 
Kindernothilfe, Youth for Christ, lançou um programa de 
estágios de um ano que dá aos jovens a oportunidade de 
participar de projetos, investindo no seu futuro. 

À primeira vista, Pietermaritzburg, capital da província sul- 
africana de Kwazulu-Natal, aparenta ser uma cidade abonada: 
seu cenário é repleto de lojas, mansões, escolas e edifícios 
comerciais. Mas também de crianças em situação de rua, 
negligenciadas e desabrigadas. Para oferecer a essas crianças 

Ter um Projeto de Vida

O projeto

Programa de estágios 
Região do projeto: áreas metropolitanas de Durban e 
Pietermaritzburg
Parceiros do projeto: Youth for Christ KwaZulu-Natal
Duração do projeto: 01/08/2016 a 31/07/2021
Grupo-alvo: 172 jovens desempregados em situação de 
extrema pobreza e sem perspectiva de emprego. 
Objetivo: prevenir o desemprego entre o grupo-alvo parti- 
cularmente desfavorecido, formado por jovens entre 18 e 
25 anos. Por meio de um programa de estágios anual, jovens  
participam de diferentes projetos envolvendo crianças em 
situação de rua, prevenção do HIV/AIDS, entre outros temas.  
Os estagiários contam com acompanhamento e supervisão 
de mentores, que lhes transmitem os conhecimentos 
necessários para seu futuro profissional. Como preparo 
para a vida profissional, os jovens podem frequentar 
cursos de técnicas comerciais, redação profissional e 
trabalho em equipe.
Atividades e impactos em 2018: 14 estagiários super-
visionados por mentores participaram de um programa de 
40 semanas nas ruas, trabalhando temas relacionados à 
proteção da criança. Por meio de reuniões de feedback 
mensais, eles puderam refletir sobre suas experiências, 
discutir os desafios enfrentados e elaborar novas estraté-
gias para suas atividades principais. Além disso, tiveram a 
oportunidade de preparar peças de teatro sobre temas 
como HIV/AIDS e crianças em situação de rua, conhecer 
técnicas comerciais e participar de atividades em equipe, 
como esportes coletivos. Conheceram a política de 

um abrigo seguro, a Youth for Christ – YFC montou em um 
estacionamento um contêiner equipado com alguns móveis 
básicos. Lá funciona um dos locais do programa de estágios 
da YFC, do qual a jovem Lungi, de 20 anos, participa. 

Como muitos dos jovens da região, Lungi é vítima de extrema 
pobreza. Dois terços dos desempregados da região são jovens 
entre 20 e 24 anos, sem nenhuma perspectiva para o futuro. 
Para mudar essa realidade, o parceiro da Kindernothilfe criou 
um programa de estágios voltado a jovens entre 18 e 25 anos. 
Os estagiários participam de diversos projetos, trabalhando 
com prevenção do HIV/AIDS e crianças em situação de rua. 
Além disso, eles têm a oportunidade de estudar. Com isso, 
eles dão o primeiro passo rumo a um futuro mais estável. 

Há dois anos, Lungi – uma menina tímida, que passava a maior 
parte do tempo em casa – sequer poderia imaginar que um 
dia participaria de um programa como esse. Quando terminou 
o ensino fundamental, uma amiga lhe contou sobre o programa 
de estágios oferecido pelo parceiro da Kindernothilfe. Lungi se 
inscreveu: “Foi o acontecimento mais importante da minha vida”. 

O trabalho dos estagiários exige coragem, força e perseverança. 
Acompanhada de seu mentor americano Greg – membro da 
equipe da YFC há quatro anos – ela viaja semanalmente a 
Pietermaritzburg para oferecer todo o apoio possível a 
crianças em situação de rua. Além da experiência acumulada 
ao lado de seu mentor, Lungi tem a oportunidade de aprender 
e de desenvolver sua personalidade: elaborar seu currículo, 
falar inglês, trabalhar em equipe e participar de sessões de 
feedback com outros estagiários.

proteção da criança da Kindernothilfe e medidas de cons-
cientização e prevenção de violência contra a criança. 
Planos para 2019: paralelamente às medidas já adotadas, 
o objetivo consiste em garantir um equilíbrio entre a atuação  
na rua, o estudo formal, atividades esportivas e projetos 
em equipe, como encenações de peças de teatro. Um 
elemento importante do projeto é a divisão equitativa das 
vagas entre os gêneros.
Sustentabilidade: jovens aprendem a construir seu próprio  
caminho profissional e a sair da miséria. A mobilização do 
grupo-alvo propicia a compreensão dos Direitos da Criança  
e abre caminhos alternativos às crianças e aos adolescentes 
para viver longe das ruas e praças.
Riscos: um dos problemas observados foi a falta de pontu- 
alidade de alguns dos estagiários, o que pode ter um efeito 
negativo em sua vida profissional. Por se tratar de um 
programa não remunerado, alguns jovens abandonam o 
estágio e fazem biscates. Por isso, é essencial que os 
mentores os convençam dos benefícios oferecidos pelo 
estágio. 

Volume total do projeto 41.370  euros
Verbas da  Kindernothilfe 41.370  euros
Verbas concedidas em 2018 6.504  euros
Verbas concedidas em 2019 6.896  euros
 
Contato: ingrid.hach@kindernothilfe.de
Número do projeto: 72285

Hoje, Lungi está no segundo ano do estágio, resultado de seu 
comprometimento, já que somente podem se inscrever para 
o segundo ano os que mais se destacaram. Quem vai para o 
segundo ano recebe tarefas adicionais e um certificado pelo 
trabalho social realizado com os jovens, o que é custeado pela 
YFC.

Lungi adora o que faz. Seu trabalho lhe dá onde morar e o que 
comer, todos os dias. E é justamente isso que Lungi quer pro-
porcionar às crianças com as quais trabalha nas ruas de 

Pietermaritzburg. Ela conquistou sua confiança e seu respeito: 
“Sou como uma mãe para elas”, diz a menina, com um sorriso 
no rosto. Este é o papel que escolheu para sua vida. Seu próximo 
objetivo: um dia, ela vai cursar assistência social. 

Texto e foto: Lorenz Töpperwien / © Kindernothilfe  



Em 8 de novembro de 2013, o tufão Haiyan deixou um rastro  
de destruição nas Filipinas, provocando milhares de mortes  
e deixando milhões de pessoas desabrigadas. Cinco anos 
depois do desastre, a mentalidade começou a mudar: na 
vanguarda da consciência ambiental, grupos de autoajuda 
formados por mulheres vêm cooperando com líderes comu-
nitários, autoridades e com a SIKAT, parceiro da Kindernot- 
hilfe. Lorenz Töpperwien e Jenifer Girke conversaram com 
os atingidos nas Filipinas.

Os moradores da província de Guiuan estavam em casa, na 
escola ou pescando no mar quando o tufão Haiyan atingiu o 
local a uma velocidade de 379 km/h. Uma das vítimas foi 
Richelle, 33 anos, que perdeu sua casa mas sobreviveu ao 
desastre com sua família. A verdadeira luta pela sobrevivência 
começou só depois: “Após o tufão, ficamos semanas sem ter 
o que comer, o que vestir, onde morar”. 

A SIKAT, parceiro da Kindernothilfe que atua há muitos anos 
na província, vem concentrando sua atuação nas áreas mais 
afetadas. Após a ajuda de emergência, a SIKAT quer proporci-
onar a pessoas como Richelle a possibilidade de reconstruir 
seu futuro. Para isso, ela criou grupos de autoajuda formados 
por mulheres, que optaram por um sistema de poupança e 
crédito mútuo para colocar em prática suas ideias de negó-
cios. "As mulheres não podem depender do dinheiro alheio; 
elas precisam ganhar seu próprio dinheiro”, explica Ken Cacao,  
funcionário da Kindernothilfe nas Filipinas e responsável pela 
região. Os grupos de autoajuda vão além do mero apoio finan- 
ceiro: eles reforçam a autoconfiança das mulheres, criam 

Proteger o Habitat Natural e 
Assumir Responsabilidade!

Parceiros do projeto na região de Samar: 
AMURT, SIKAT, PKKK, MAG, Sarilaya 
Na região de Panay: Patamaba, Bidlisiw, ACF, IKFI
Parceiro nacional: ACF Philippines
Duração dos projetos: entre 1 e 7 anos, no total 
Grupo-alvo: crianças, adolescentes, mulheres

Objetivo: ajuda de emergência (“sopões” e centros para mães 
e filhos), reconstrução (escolas, jardins de infância, casas e 
reabilitação agrícola), cooperações de longo prazo (grupos de 
autoajuda independentes, maior proteção da criança, resiliên-
cia a futuros desastres, mitigação da pobreza)

Atividades e impactos entre 2013 e 2018: após o devastador  
tufão Haiyan, as regiões de Samar do Leste e Panay receberam  
o apoio da Kindernothilfe e seus parceiros. Além de criarem 
centros para mães e filhos, eles concentraram seus esforços 
na reconstrução de casas, escolas e jardins de infância. 
Graças ao grande volume de doações, foi possível construir e 
reformar 23 creches, 20 escolas e 172 habitações. 
Para assegurar a sustentabilidade das medidas de emergên-
cia e reconstrução, a Kindernothilfe apoia seus parceiros por 
meio de projetos de longo prazo. Prioridade é dada ao 
trabalho com grupos de autoajuda, sobretudo de mulheres. 
Além disso, há projetos relacionados à proteção da criança e 
medidas para fortalecer a resiliência nas regiões particular- 

mente afetadas. Com um total de quase 900 membros, os  
90 grupos de autoajuda da Kindernothilfe estão envolvidos na 
proteção ambiental e costeira da região de Samar do Leste.
Planos para 2019: dar continuidade à cooperação no âmbito 
de grupos de autoajuda (SIKAT, PKKK). Nossos parceiros vêm 
expandindo sua área de atuação para apoiar um número ainda 
maior de mulheres e suas famílias. O projeto nacional de forta- 
lecimento da resiliência local (ACF), assim como um projeto 
na área de proteção da criança, também serão continuados.
Sustentabilidade: após 7 a 9 anos de apoio, os grupos de 
mulheres adquirem ampla autonomia, são capazes de concre- 
tizar seus próprios projetos, de se proteger e se apoiar melhor 
em caso de novos desastres. Além disso, os próprios grupos 
introduzem em suas comunidades assuntos como proteção 
da criança e proteção ambiental.
Riscos: novos desastres graves, instabilidade política. 

Volume total do projeto 5.500.000 euros
Verbas da  Kindernothilfe       4.510.000 euros
Aportes de terceiros      990.000 euros
(Bündnis Entwicklung Hilft)     
Verbas concedidas até 2018     5.400.000 euros
Verbas concedidas em 2019       38.000 euros

Contato: stefanie.geich-gimbel@kindernothilfe.de

Números dos projetos: 
AMURT (29751)), SIKAT (29461), PKKK (29741), MAG (29471), 
Sarilaya (29721), Patamaba (29710), Bidlisiw (29791), ACF 
(29763), ACF Philippines (29763), IKFI (29262)

O projeto

Cinco anos após o tufão Haiyan  
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ÁSIA Filipinas

Para conhecer outros projetos na Ásia, ver
www.kindernothilfe.org/es/Asia (em espanhol)
Texto: Lorenz Töpperwien / Jenifer Girke
Fotos: Ludwig Grunewald, Kennedy Cacao / © Kindernothilfe

amizades e promovem ações conjuntas, sobretudo nas áreas 
de proteção ambiental e gerenciamento de desastres. 

Vejamos um exemplo: todos os recifes de coral ao redor da 
Ilha de Manicani foram destruídos pelo tufão. Os peixes desa- 
pareceram, isto é, começou a faltar alimento. Em 2016, a 
população local decidiu recuperar os recifes. A iniciativa partiu 
do grupo de autoajuda das mulheres de Hamorawon, que 
incentivaram suas famílias a participar do projeto. Com o apoio  
da SIKAT, compraram pedras e rochas. Nos barcos de pesca, 
as pedras foram levadas até Manicani e lançadas no mar. 

Para Ken Cacao, da SIKAT, é importante aprender a lidar com 
o perigo de desastres naturais. “Quando as mulheres tomam 
consciência do quanto são capazes de realizar, elas adquirem 
uma autoconfiança que fortalece toda a comunidade.” A opção 
de trabalhar com as mulheres se deve à situação social nas 
Filipinas, onde a mulher continua a ser vista como cidadã 
inferior, incapaz de outra coisa senão das tarefas domésticas. 
Trata-se de revelar o pleno potencial das mulheres.

Os corais já começaram a popular os recifes artificiais de 
Manicani e a população de peixes dobrou. Além de proporcionar 
alimento para as crianças, a pesca gera renda e a possibilidade 
de fazer um pé de meia. Richelle também se beneficiou da 
iniciativa: ela montou uma venda de acessórios de pesca. O 
capital inicial foi emprestado pelo grupo de autoajuda. O que 
ela sente é algo inédito. Mas uma coisa é certa: essa felicidade 
combina perfeitamente com mulheres como Richelle!



AMÉRICA LATINA  Peru

Não ao Tráfico de Crianças!

Em 2016, 12 milhões de pessoas ao redor do mundo –  
em sua maioria, menores de idade – foram sequestradas  
com fins de exploração sexual. Em Moyobamba, no Peru, 
o parceiro da Kindernothilfe Paz y Esperanza luta para 
combater o crime.

Em Moyobamba, uma menina de 12 anos desapareceu da 
escola. Supostamente, ela estava indo a Lima, acompanhada 
de seu namorado de 24 anos, para participar de um programa 
de televisão. O sonho de aparecer na televisão não chegou a 
se concretizar: a menina nunca chegou ao seu destino final. 
Alguns meses mais tarde, seus parentes a encontraram em 
um prostíbulo a 350 quilômetros dali. 

Os traficantes sequestram sobretudo crianças e adolescentes. 
As vítimas têm, em média, entre 12 e 17 anos de idade. O pri-
meiro contato geralmente se dá por meio de celulares e redes 
sociais: os criminosos fazem uso de perfis falsos para aliciar a 
criança. Segundo Karol Vela, responsável pelo projeto na Paz y 
Esperanza, a geografia da região favorece o tráfico: “Vivemos 
numa região caracterizada por rotas de trânsito importantes 
que levam à planície amazônica, ao Brasil e à região central 
do Peru. Como se não bastasse, a presença da polícia e do 
Judiciário é precária”. Somando isso à pobreza crônica, à forte 
presença de populações indígenas, à carência do sistema de 
ensino e à falta de perspectivas, o local se torna propício à 
atuação criminosa.

Os dados oficiais apresentados pela Procuradoria-Geral e pelo 
Ministério do Interior comprovam a dimensão do problema: 
entre 2009 e 2018, promotores peruanos receberam um total 
de 6.700 denúncias, 1.000 das quais datam do ano passado. 
Na opinião de especialistas, os números oficiais são apenas 
a ponta do iceberg. Segundo cálculos de 2016 do Escritório 
das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), mais de 
12 milhões de pessoas ao redor do mundo foram vítimas do 
tráfico de seres humanos. 

Na batalha contra o tráfico, a Paz y Esperança optou por 
atacar em duas frentes: uma delas é o trabalho de prevenção 
realizado em mais de 30 escolas. Grande parte desse trabalho 

é realizada pelas próprias crianças. Zaida Márquez, uma menina 
de 14 anos, é uma das ativistas que divulga o problema nas 
escolas. Ela já viu muitas crianças desaparecerem: “A polícia 
não leva a sério as denúncias, não reage a tempo”. Além disso, 
foram criados mais de 20 grupos de teatro que mostram o 
que é o tráfico de crianças. A pressão exercida pelo parceiro 
da Kindernothilfe resultou na criação de uma rede regional, 
formada pela polícia, Ministério Público, autoridades escolares, 
administrações regionais, hospitais e outras entidades. 

Hoje já existe certa consciência regional sobre o tema, e há 
cada vez mais processos contra os criminosos. O próximo 
objetivo é mobilizar o Conselho das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos a ocupar-se do tráfico de crianças no Peru. 

Texto e fotos: Jürgen Schübelin / © Kindernothilfe

Parceiros do projeto: a Paz y Esperanza foi funda-
da na cidade de Lima, em 1996, como iniciativa de 
Direitos Humanos. Com o tempo, ela se transfor-
mou em uma organização internacional de Direitos 
Humanos. É parceira da Kindernothilfe desde 2008. 

Duração do projeto: 01/05/2017 a 30/04/2020

Grupos-alvo: 1.000 crianças e adolescentes 
mestiços e dos povos indígenas Awajún e Kishwa; 
200 professores em 30 estabelecimentos de 
ensino, 2.000 famílias.

Objetivo: prevenir o tráfico de crianças e a 
violência sexual na região de San Martín e Loreto; 
sensibilizar crianças e suas famílias; 200 profes-
sores são preparados para, em sala de aula, 
trabalhar as seguintes questões: como reconhecer 
as estratégias dos criminosos? Como posso me 
defender? Quem pode me socorrer?

Atividades e impactos em 2018: 170 crianças e 
jovens aprenderam a proteger a si mesmas e a 
outras pessoas. Para promover ações coletivas, 
eles uniram forças com os pais envolvidos no 
projeto, que se articularam entre si em atividades 
comunitárias de prevenção do tráfico de crianças. 
Em 2018, outros 100 pais e mães e 17 secretarias 
educacionais foram envolvidos nas atividades do 
projeto. Atualmente, 28 instituições de ensino vêm 
incorporando aos seus currículos módulos pedagó-
gicos voltados à prevenção do tráfico de crianças. 
Durante a quinta reunião regional, 20 dessas 
instituições de ensino debateram como envolver a 
população e tomar medidas legais contra o tráfico 
de crianças. Um total de 35 professores participou 
de treinamento especial. 

Planos para 2019: pretendemos estender nossa 
atuação às crianças e adolescentes de dez comuni-
dades adicionais. Esses jovens irão produzir e 
divulgar vídeos sobre o tráfico de crianças nos 
meios de comunicação locais. Além disso, pais e 
autoridades locais serão sensibilizados e partici-
parão da elaboração de projetos de prevenção, 
locais e regionais. Ofereceremos, ainda, treina- 
mentos didáticos a professores. 

O projeto

Prevenção do tráfico de 
crianças na Amazônia peruana

Sustentabilidade: o projeto se funda em um 
acordo com as autoridades regionais de ensino. 
Como membro do comitê regional de ensino, a
Paz y Esperanza tem voz na política educacional, 
defendendo a inclusão da prevenção do tráfico de 
crianças nos currículos escolares. Por meio da 
conscientização da população, entidades públicas 
e instituições de ensino, é possível proteger as 
crianças do tráfico. 

Riscos: criminosos tentam dificultar o projeto. 
A cooperação com representantes de povos 
indígenas, autoridades e a polícia serve para 
proteger os promotores e atores do projeto.

Volume total do projeto 164.158 euros
Verbas da  Kindernothilfe 147.492 euros
Contrapartida do promotor 
do projeto 16.666 euros
Verbas concedidas em 2018 49.227 euros
Verbas concedidas em 2019  51.708 euros

Contato: meike.brode@kindernothilfe.de
Número do projeto: 88121
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Para conhecer outros projetos na América Latina, ver 
www.kindernothilfe.org/es/Latinoamérica+y+El+Caribe (em espanhol)



Projetos Orientados 
para Impactos
Para assegurar o êxito de nossos projetos, é necessário 
focar não na implantação de atividades, mas sim nos im- 
pactos almejados. Este objetivo exige um monitoramento 
sistemático de impactos.

Planejamento de projetos  
Duas são as etapas de preparação de um projeto: em um 
primeiro momento, nossos parceiros traçam um esboço dos 
problemas, grupos-alvo, transformações que pretendem 
induzir e estratégias que pretendem adotar para atingir seu 
objetivo. 

Após discutir esses assuntos e receber nossa aprovação 
genérica, a organização parceira inicia a fase de desenvolvi-
mento do projeto. O primeiro passo é uma análise sistemática 
da situação. Nesta etapa, tudo gira em torno de uma avaliação 
circunstanciada da situação local dos Direitos da Criança. 
Essa análise constitui a base para a formulação dos objetivos 
que descrevem as transformações concretas a serem alcan-
çadas pelo projeto. Elas dão ensejo à lógica de intervenção do 
projeto, que descreve os objetivos, as estratégias e as ativida-
des previstas. Além disso, são definidos os indicadores que 
serão utilizados para medir a consecução progressiva dos 
objetivos quando da execução do projeto. Todas as informa-
ções são agregadas na proposta que recebemos das organi-

zações parceiras e que utilizamos como base para a definiçã o 
conjunta do projeto.

Os projetos devem ser planejados com intensa participação 
dos grupos-alvo, sobretudo das crianças mais velhas e dos 
adolescentes. Com essa condição sine qua non, garantimos a 
relevância e o aproveitamento do conhecimento dos grupos- 
alvo, desde a etapa de preparação. Não por último, a partici-
pação da criança e do adolescente é um Direito Humano que 
queremos respeitar. 

Monitoramento de projetos pelos parceiros e grupos-alvo
Exigimos de nossos parceiros o monitoramento sistemático 
da implantação das atividades (como treinamentos) e de sua 
utilização pelos grupos-alvo (como, por exemplo, o aproveita-

mento de conhecimento adquirido para qualificar a olericultura) 
e da consecução dos objetivos do projeto. Para tanto, os 
dados referentes aos indicadores definidos na proposta são 
coletados, analisados e, na medida do possível, discutidos 
com os grupos-alvo para definir os passos da execução do 
projeto. A cada ano, nossos parceiros avaliam – geralmente 
em conjunto com os grupos-alvo – o andamento e as experi-
ências adquiridas durante a implantação dos projetos e 
planejam, com base nisso, o ano seguinte. A partir de uma 
avaliação das estratégias aplicadas e atividades realizadas, 

eles definem o potencial de expansão e os ajustes necessários. 
Os resultados são compartilhados conosco na forma de 
relatórios anuais. 

Nosso objetivo consiste em garantir que as pessoas envolvidas 
no projeto participem, na medida do possível, do monitora-
mento dos impactos e da coordenação. Muitos projetos contam, 
ainda, com o apoio de conselhos que definem metas relacio-
nadas às transformações almejadas e monitoram continua-
mente o progresso, recorrendo a metodologias simples, 
muitas das quais de visualização. Além de potencializar os 
impactos e a sustentabilidade do projeto, a participação nos 
processos de definição de metas e de monitoramento motiva 
ainda mais os envolvidos, já que eles passam a se identificar 
com as atividades que lhes afetam. 

Monitoramento de projetos pela Kindernothilfe
Nosso monitoramento é realizado sobretudo por meio de 
visitas e relatórios. Através de visitas regulares a todos os 
projetos, verificamos a consecução dos objetivos, a adequação 
das premissas, a qualidade da implantação das atividades, a 
administração e o gerenciamento. Para isso, utilizamos um 
modelo de relatório que inclui, além dos conteúdos, os 
resultados de visitas anteriores e seu monitoramento. Com 
estrutura padronizada, os relatórios anuais fornecem informa-
ções sobre a implantação das atividades e os impactos com 
base em indicadores definidos na proposta do projeto. Eles 
refletem tanto os sucessos como os problemas e contêm 
propostas para ajustar as estratégias e atividades que, em 
seguida, são discutidas com os parceiros. Os relatórios anuais 
servem como base para os relatórios que enviamos anual-
mente a todos os padrinhos.

Avaliação
Enquanto o monitoramento é uma atividade rotineira em todos 
os projetos, a avaliação é um empreendimento pontual com 
objetivos específicos: ela ocorre quando nós (ou nossos par-
ceiros) constatamos a necessidade de aperfeiçoar a concep-
ção do projeto. Além das avaliações comuns, contratamos 
avaliações estratégicas que envolvem vários projetos e são 
importantes para nossa orientação programática em termos 
de política de gênero, enfoque nos grupos de autoajuda, etc.

Todas as avaliações são contratadas por licitação, realizadas 
por equipes de especialistas externos e regidas por nossa 
Política de Avaliação (http://bit.ly/1D5mN3C), em que con-
sideramos os critérios da OCDE (isto é, relevância, efetividade, 
eficiência, eficácia e sustentabilidade), bem como os padrões 
definidos pela Sociedade Alemã de Avaliação (DeGEval). 

O uso consistente dos resultados de avaliações é importante 
para aumentar o impacto de projetos individuais e intensificar 
a atuação global da Kindernothilfe como uma organização em 
constante aprendizagem. Após as avaliações, nossos parceiros 
comentam as conclusões e recomendações, que, em seguida, 
são discutidas conosco e, eventualmente, traduzidas em 

ajustes. Todos os relatórios de avaliação são debatidos pelas 
equipes na nossa sede; avaliações de caráter inovador são 
discutidas em grupos mais amplos.

Articulação e iniciativas conjuntas 
No grupo de trabalho “Orientação para Efeitos e Impactos” da 
VENRO – Associação Alemã de Organizações Não Governa-
mentais de Cooperação para o Desenvolvimento e Ajuda 
Humanitária, compartilhamos informações com outras 
entidades, realizamos treinamentos conjuntos, elaboramos 
posicionamentos oficiais e dialogamos com ministérios e 
políticos a fim de exercer influência conjunta. Além disso, 
representamos os interesses da sociedade civil no comitê 
consultivo do DEval – Instituto de Avaliação da Cooperação 
para o Desenvolvimento da Alemanha. Como membro da 
DeGEval – Sociedade Alemã de Avaliação, participamos de 
conferências e grupos de trabalho. 

Atualmente, estamos envolvidos ainda em duas iniciativas 
adicionais. Uma delas é a iniciativa da VENRO que se ocupa 
do monitoramento dos impactos de atividades de formação 
na Alemanha e de metodologias para comensurar, de forma 
simples, o impacto desse tipo de atividade. Nesse caso, 
participamos com nossa campanha Action!Kidz. Além disso, 
participamos do projeto da VENRO “Parceria para a Qualidade 
e a Eficácia”, que está baseado nos Princípios de Efetividade 
do Desenvolvimento e promove um intercâmbio internacional 
sobre a orientação para impactos. Entre seus resultados, 

citamos a preparação das novas diretrizes da VENRO aplicáveis 
a projetos e programas, que refletem o acervo de experiências 
dos associados com a atuação eficaz alicerçada em direitos. 
Nos próximos anos, essas diretrizes servirão de orientação 
para nosso próprio trabalho. 

Treinamento de parceiros e colaboradores
Projetar e monitorar impactos traz muitos desafios. Por um 
lado, é relativamente simples verificar se as atividades plane-
jadas 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 se um projeto surtiu efeitos significativos. Para tanto, 
realizamos cursos para parceiros em 14 países, qualificamos 
nossos colaboradores e preparamos vários manuais e 
apresentações sobre questões específicas relacionadas à 
orientação para impactos, como, por exemplo, a definição de 
indicadores. Além disso, apostamos no diálogo com nossos 
parceiros e nas visitas conjuntas aos projetos, que ajudam a 
Kindernothilfe e seus parceiros a compreender, de maneira 
ainda mais profunda, o conceito de orientação para impactos.

Texto: Albert Eiden, Gerente Internacional de Desenvolvi-
mento da Qualidade
Contato: albert.eiden@kindernothilfe.de
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Consórcio Implementa Políticas de 
Proteção da Criança na Ásia e África

Tráfico de crianças, exploração sexual, falta de acesso às 
escolas: no seu cotidiano, as crianças no mundo todo são 
expostas a inúmeros riscos. Para fortalecer a implantação 
da proteção da criança e dos Direitos da Criança em nove 
países da África e da Ásia, as organizações alemãs Kinder-
nothilfe, Fundação Karl Kübel para Crianças e Famílias, 
ChildFund Alemanha e terre des hommes Alemanha 
formaram, em 2014, um consórcio. No final de 2018, o 
Centro de Avaliação (CEval) avaliou os resultados do 
projeto conjunto. 

Como implantar padrões internacionais de proteção da 
criança em nove países da África e da Ásia? Um consórcio 
formado por diversas organizações alemãs incumbiu-se dessa 
questão. Com o apoio financeiro do Ministério da Cooperação 
Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha (BMZ), em 
dezembro de 2014 elas lançaram o projeto ”Criação e implan-
tação de políticas institucionais de proteção da criança e 
articulação com sistemas locais de proteção, envolvendo pelo 
menos 240 organizações em nove países da África e da Ásia“. 

O projeto teve o propósito de induzir organizações não gover- 
namentais (ONGs) locais a elaborar e implantar políticas de 
proteção da criança de acordo com os padrões internacional-
mente reconhecidos da Keeping Children Safe Coalition, e a 
promover iniciativas locais de proteção da criança. Com 
duração de quatro anos, o projeto contou com a participação 
de ONGs da Etiópia, Uganda, Zâmbia, Zimbábue, Quênia, 
Moçambique, Afeganistão, Índia e Mianmar. 

Marco global de qualificação
Um programa de qualificação modular (três workshops) 
constituiu a base para a criação e implantação dessas 
políticas nos nove países. Sinopse dos módulos: 

Módulo 1 – Apresentação de padrões e normas internacio-
nais e elaboração de políticas de proteção da criança 
Módulo 2 – Implantação das políticas e das medidas de 
proteção da criança envolvendo, na medida do possível, as 
próprias crianças
Módulo 3 – Oportunidades de articulação e reforço às 
atividades de lobby na região

Durante as etapas de implantação, intercaladas com os 
módulos do workshop, os treinadores nacionais deram apoio 
às organizações locais e adaptaram o material produzido à 
região específica.  Afinal, seria inviável usar a mesma metodo-
logia em todos os países, sendo de fundamental importância 
adaptá-la às condições locais. 

Os módulos 2 e 3 foram bastante úteis para a troca de ideias 
e experiências entre as organizações e contribuíram para a 
aprendizagem mútua. Os workshops foram oferecidos a todos 
os níveis das organizações, inclusive à gerência e às coorde-
nações dos departamentos de programas. As razões são 
óbvias: essas pessoas iriam ser responsáveis por difundir, na 
sua organização, o know-how adquirido, desenvolver políticas 
concretas de proteção da criança e divulgar iniciativas de 
proteção da criança dentro e fora de sua organização. 

O Departamento de Doadores Institucionais, Desenvolvimento 
da Qualidade e Ajuda Humanitária da Kindernothilfe preparou 
e acompanhou cuidadosamente a avaliação. Ademais, o 
departamento apoiou a equipe de avaliação (duas consultoras 
da Alemanha e duas consultoras locais, da Etiópia e Índia), 
fornecendo propostas de projetos, relatórios intermediários, 
dados de monitoramento e outros documentos, que foram 
analisados de forma estruturada.

Discussões em grupo e entrevistas com crianças
Entre as metodologias mais importantes aplicadas no 

decorrer da avaliação, citamos entrevistas estruturadas de 11 
participantes dos workshops, grupos focais que envolveram 
37 funcionários de organizações, bem como o envolvimento 
de 60 meninas e meninos. Além disso, houve debates entre 
representantes de grupos de interesses, como professores, 
policiais, representantes do governo e de outras ONGs, sobre 
a divulgação das iniciativas de proteção da criança além dos 
limites das próprias organizações.

O envolvimento das crianças foi um elemento particularmente 
importante. Padrões éticos internacionais e normas internas 
da Kindernothilfe garantiram que as discussões com as 
meninas e meninos pudessem ocorrer em um ambiente 
seguro e com metodologias adequadas à sua faixa etária. 
Vejamos um exemplo: durante uma atividade denominada 
“Falando sobre desenhos”, a equipe de avaliação apresentou 
às crianças três figuras representando diferentes cenários 
dos Direitos da Criança, e pediu que elas comentassem e 
debatessem o que estavam vendo. Mediante perguntas guiadas, 
as avaliadoras puderam analisar aspectos importantes e 
estimular discussões. Para complementar a atividade, as 
crianças puderam ilustrar suas respostas com rostos sorri-
dentes em uma escala de quatro graus. Ficou patente e visível 
que as crianças se divertiram bastante com a atividade, ao 
mesmo tempo em que puderam refletir sobre o conteúdo e 
participar de debates, manifestando até mesmo suas críticas. 

Texto e fotos: Tatjana Mauthofer, consultora de monitoramento e avaliação 

Funcionários de organizações do Sul da Índia e da Etiópia descrevem o 

que aprenderam e refletem sobre os resultados da avaliação. A opinião 

das crianças também é importante: com o uso de "rostos sorridentes", 

elas avaliam sua satisfação com determinados assuntos relacionados 

à sua organização. Na atividade “Falando sobre desenhos”, elas 

discutem e analisam imagens sob a ótica dos Direitos da Criança.
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Ideias sobre a teoria da mudança, coletadas durante o workshop de reflexão 

realizado na capital da Etiópia, Addis Abeba; participantes do workshop em 

Coimbatore, na Índia. Histórias em quadrinhos são utilizadas para comparti-

lhar os resultados da avaliação com as crianças.

Modelo de impacto “teoria da mudança”   
Um elemento especial dessa avaliação foi a reconstrução da 
chamada “teoria da mudança” com todos os participantes. 
Trata-se de um modelo de impacto que descreve claramente 
os resultados esperados e as respectivas hipóteses. A validez 
desse modelo, que fora criado em cooperação com os parcei-
ros do consórcio na Alemanha, foi testada em pesquisas de 
campo com diferentes grupos-alvo. Finalizada a coleta de 
dados, houve workshops com os participantes do projeto, na 
Etiópia e na Índia, a fim de aperfeiçoar o modelo de impacto e 
deduzir as primeiras lições. 

Para entender em que medida as hipóteses da teoria da 
mudança se aplicam na prática, as avaliadoras coletaram 
dados em todos os níveis de impacto, e chegaram à conclusão 
de que os participantes avaliaram como muito bons a estru-
tura, o conteúdo e a implementação dos workshops.

Resultados da implantação da política de proteção 
da criança 
A maioria das organizações foi capaz de criar uma política de 
proteção da criança. Algumas traduziram o texto para os 
idiomas nacionais, facilitando a compreensão por parte dos 
seus funcionários e das crianças. Outras partiram do docu-
mento em inglês e realizaram reuniões com seus funcionários, 
explicando seu conteúdo. Até o momento, não existe nenhu-
ma versão do documento voltada especificamente à criança, 
já que as organizações não dispõem de recursos e das ideias 

necessárias para sua redação. O potencial a ser explorado 
continua elevado.

Igualmente importante foi compartilhar o conhecimento adqui-
rido com os demais funcionários das organizações. Para tanto, 
os participantes do seminário utilizaram o material do curso 
como subsídio para suas reuniões mensais, contribuindo para 
propiciar um alto nível de conhecimento dentro da organização. 
Ficou evidente que dimensões importantes da proteção da 
criança ainda não estão consolidadas nas organizações que 
ainda não oferecem um programa de qualificação de pessoal. 

Uma política de proteção da criança precisa sair do papel, 
ser colocada em prática. Vejamos alguns exemplos: algumas 
organizações traduziram os conteúdos em diretrizes aplicá-
veis a visitantes ou voluntários ou em um código de conduta 
para seus funcionários. Certas unidades criaram a função dos 
“responsáveis pela proteção da criança”, que atuam como 
pessoa de referência e contato para as crianças. 

Por outro lado, muitas organizações tiveram dificuldade de 
assegurar o envolvimento eficaz das crianças na elaboração 
da política de proteção da criança. Ainda que a participação 
de meninas e meninos tenha sido discutida nos seminários, 
muitas organizações não conseguiram colocar em prática as 
ferramentas e metodologias necessárias. Apesar disso, uma 
coisa é certa: promover essa integração é um ponto de 
partida importante para projetos futuros. 

Para compartilhar com as crianças os resultados da avaliação, 
foram criadas histórias em quadrinhos nos idiomas inglês, 
amárico, tamil e canarês.

Avaliação demonstra aprendizado e indica potenciais 
de melhoria 
A avaliação produziu constatações importantes, que poderão 
ser utilizadas em futuros projetos de proteção da criança.  
É fato que alguns pontos merecem ser aprimorados, como a 
utilização do manual de referência online, do qual muitas 
organizações ainda não lançaram mão, principalmente no 
meio rural. O que ocorre é que, em muitos lugares, a internet 
ainda é um artigo de luxo. Além disso, deve-se pensar em 
formas alternativas de difusão do material do treinamento. 
Uma ideia a ser considerada é a disponibilização do material 
nos idiomas nacionais, como forma de disseminar o conheci-
mento. 

Por fim, as avaliadoras descobriram que alguns impactos 
antes classificados como “na medida do possível” – especial-
mente o fortalecimento de atividades de lobby e articulação 

regionais – na verdade extrapolavam as dimensões do projeto. 
Sobretudo na Etiópia, organizações da sociedade civil que 
recebem apoio do exterior enfrentam limites legais severos 
para a realização de atividades de lobby. No entanto, o novo 
governo vem propiciando um clima de otimismo entre as 
organizações na Etiópia com a esperança de uma pronta 
alteração da legislação.

Como aproveitar os resultados
Um dos objetivos dos parceiros do consórcio na Alemanha é 
integrar os produtos da avaliação ao seu próprio trabalho e 
considerar as conclusões e constatações em futuros projetos. 
As atividades de avaliação deste projeto de proteção da 
criança ainda não chegaram ao fim. Para tirar conclusões 
representativas sobre as hipóteses formuladas durante a 
coleta de dados, o CEval vem aplicando questionários online 
às organizações participantes nos nove países. Os resultados 
irão assegurar que futuros projetos de proteção da criança 
continuem sendo elaborados de maneira eficaz e levem em 
conta as demandas. Para utilizar os resultados da avaliação e 
aprender com as respectivas recomendações, quatro novos 
módulos de workshop estão sendo criados: 

Módulo 1 – Segurança cibernética para crianças  
Módulo 2 – Proteção de crianças com deficiência
Módulo 3 – Proteção da criança na área da ajuda humanitária
Módulo 4 – Educação não violenta

Os módulos serão testados em 2019 no âmbito de outro 
projeto cofinanciado pelo BMZ. Com isso, a Kindernothilfe  
e seus parceiros vêm se aproximando cada vez mais de seu 
objetivo de “permitir que crianças no mundo todo cresçam 
em um ambiente livre de violência e abuso sexual”.
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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 
corrupção, a denunciar todos os atos de corrupção e a 
colaborar na investigação de suspeitas. A política contém 
normas sobre a proteção de denunciantes e denunciados, 
além de disposições que regem os procedimentos a serem 
adotados em casos de suspeitas e a nomeação de um 
ouvidor. 

Código VENRO “Relações públicas na esfera 
da cooperação para o desenvolvimento” 
Quem: Kindernothilfe e membros da VENRO, assinado  
em 1998 
O que: padrões profissionais e deontológicos para a 
comunicação com imprensa e doadores; utilização trans- 
parente, 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, não “oferece” crianças em catálogos 
de apadrinhamento e não usa mensagens ofensivas que 
compelem a doar.

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 lhe 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 cor-
rupção no contexto global da Kindernothilfe.

Compromissos 
Fundamentos normativos, referências sólidas e controles rigorosos constituem os alicerces de um trabalho sério.
Por isso, a Kindernothilfe adota normas próprias e adere a códigos de terceiros. Cada vez mais transparentes e 
eficazes, nós prestamos contas de nossas atividades.
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Código de governança corporativa da Diakonie
Quem: Kindernothilfe, desde 2007 – última atualização  
em 2018
O que: o código segue os preceitos da Diakonie alemã 
relativos a gestão e ao cumprimento de normas e leis.
Assuntos principais: compliance; definição das funções 
dos órgãos da associação; combate à corrupção; segre-
gação 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 proteger  
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 capa-
citação 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 Preservação 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, 
proveniência e utilização dos fundos, estrutura de recursos 
humanos.

Estatuto da Associação
Quem: órgãos da Kindernothilfe, desde 1961 – última 
atualização em 2018
O que: orientação do trabalho, na Alemanha e no exterior; 
composição e funções dos órgãos da associação.

Charter4change
Quem: 35 organizações internacionais com o apoio de  
232 organizações do Sul Global, 2016
O que: fortalecer o papel das chamadas “ONGs do Sul” com  
sede em países do Sul Global (fora dos países da OCDE).

Fluxo de verbas e prestação de contas

82,7 por cento, ou seja, quase 83 centavos de cada euro 
doado, são dedicados aos projetos. 71,4 por cento são 
destinados a projetos que apoiam a criança, sua família e 
comunidade. Com 7,2 por cento, cobrimos os custos de 
acompanhamento e monitoramento dos projetos em 
nossa sede em Duisburg: nossos especialistas garantem 
que as doações contribuam para uma melhoria duradoura 
da situação da criança e de seu entorno. 

Informações adicionais: www.kindernothilfe.org/es/Responsabilidad_Financiera (em espanhol)

4,1 por cento são gastos para mudar estruturas e 
condições-quadro. São mudanças imprescindíveis para 
combater a pobreza e a injustiça. Por meio de advocacy 
e campanhas, marcamos presença na esfera política; 
com atividades de formação e relações públicas divulga-
mos os problemas globais. Vejamos um exemplo: muitos 
produtos são baratos porque “contêm” trabalho infantil. 
Ou seja, os padrões de consumo na Alemanha têm a ver 
com as crianças trabalhadoras nos países mais pobres. 
Sem conhecimento dessa interdependência, não haverá 
mudanças duradouras. 

17,3 por cento das doações são usadas para outras tare-

fas: os custos administrativos representam 5,8 por cento. 
Nossos quadros administrativos cuidam do funciona-
mento e da eficiência de nosso trabalho: contabilidade 
profissional, controlling e TI moderna garantem que as 
doações sejam usadas em benefício da criança e do 
adolescente. 11,5 por cento são gastos com publicidade 
e atendimento ao doador. Tendo em vista que as doações  
representam mais de 80 por cento do orçamento da 
Kindernothilfe, o apoio que damos a meninas e meninos 
no Sul Global depende da conquista de novos doadores. 
Ou seja, essas despesas são um investimento que, no 
fim das contas, beneficia a criança.

2  envia a  3
 Propostas de projetos

 Demonstrações financeiras 
auditadas

 Resultados de avaliações

 Informações sobre crianças
 apadrinhadas

 Todos os documentos de 1

3  envia a  4
 Demonstrações financeiras 
auditadas

 Relatórios de avanço dos projetos

 Cartas das crianças

 Relatórios sobre o desenvolvimento
 das crianças e de seu entorno

 e divulga seu trabalho: pelo site 
institucional, pelas redes sociais, 
linha de atendimento ao doador, 
publicações como revista e 
relatório anual

1  envia a  2
 Aviso de recebimento das verbas

 Planejamento anual com 
orçamento

 Relatórios financeiros

 Relatórios de avanço

 Demonstrações financeiras 
 do projeto

 Relatórios anuais

 Cartas das crianças

 Relatórios sobre o desenvolvimento
 das crianças e de seu entorno

17,3 % 
Publicidade e administração

82,7 % 
Despesas com projetos

Doador Kindernothilfe Parceiro/Coorde-
nação nacional

Projeto

Documentos  1

Doações   
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Nota sobre o parecer dos auditores 

De acordo com o artigo 317 do Código Comercial da Alemanha, incumbimos a empresa PKF Fasselt Schlage Partnerschaft  
de uma auditoria voluntária do relatório dos gestores e de nossas demonstrações financeiras relativas ao exercício de 
2018, compostas do balanço anual e da conta de lucros e perdas, com anexo. O parecer dos auditores relativo à íntegra 
das demonstrações financeiras e ao relatório dos gestores de 2018, bem como o anexo e o relatório dos gestores relativos 
ao exercício de 2018, foram publicados em nosso site www.kindernothilfe.de 

  

Ajuda humanitária
Obras de construção civil; prevenção de desastres; ajuda de emergência; ajuda à reconstrução

Capacitação política e jurídica
Projetos com dimensão de gênero; lobby e advocacy; formação em Direitos Humanos; assessoria jurídica; desenvolvi-
mento da sociedade civil, como grupos de autoajuda

Combate à pobreza
Incentivo à pequena empresa; microcrédito; desenvolvimento comunitário, rural e urbano; proteção ambiental

Desenvolvimento da qualidade
Capacitação dos parceiros

Educação
Qualificação profissional; educação na primeira infância; educação básica; habilidades para a vida; ensino secundário

Prevenção da violência
Educação para a paz; prevenção de todas as formas de abuso e abandono; proteção da criança

Saúde
Prevenção e cuidados; apoio a atingidos por HIV/AIDS; higiene; reabilitação de pessoas com deficiência; saúde
reprodutiva; abastecimento de água

Segurança alimentar 
Alimentação; agricultura, pecuária, silvicultura

Trabalho psicossocial 
Reabilitação psicossocial; fortalecimento da autoestima e personalidade

       Euros  
  

Educação e formação     24,5 %  10.105.613,08

Capacitação política e jurídica 
 
  17,5 %  7.212.375,69

Combate à pobreza   12,0 %  4.930.349,47

Desenvolvimento da qualidade 
 
  10,8 %  4.446.328,62

Saúde    9,0 %  3.713.929,77

Trabalho psicossocial    8,0 %  3.268.772,75

Prevenção da violência 
 
  6,0 %  2.472.609,16

Ajuda humanitária 
 
  5,5 %  2.255.777,65

Segurança alimentar 
 
  5,1 %  2.107.888,56

Outros 
 
   1,6 %  661.256,99

Total    100 %  41.174.901,74

Despesas em áreas específicas

No ano de 2018, as receitas totalizaram 60 milhões de 
euros e as despesas, 57,8 milhões de euros. No total, 
25 por cento dos recursos foram investidos em projetos 
de educação.

Receitas
As receitas provenientes de doações sofreram uma queda de 
4,9 milhões de euros (-9%) e as demais receitas, uma redução 
de 3,4 milhões de euros (-48%). As doações destinadas a 
ajuda humanitária apresentaram uma queda de 3,6 milhões 
de euros (-58%). A queda nas demais receitas deve-se ao fato 
de os legados, em 2017, terem chegado a valores extraordina-
riamente altos. Após significativos aumentos nos anos 
anteriores, os subsídios para o cofinanciamento de projetos, 
recebidos do Ministério da Cooperação Econômica e do 
Desenvolvimento da Alemanha (BMZ), registraram um novo 
acréscimo (+3%) em 2018.

Despesas
As despesas, que totalizaram 57,8 milhões de euros, compre-
endem despesas com nossos programas, publicidade e 
administração. As despesas com programas registraram uma 
queda de aproximadamente 1,4 milhão de euros (pouco menos 
de 3%), pois o valor que destinamos a ajuda humanitária foi 
reduzido em 52 por cento (-2,4 milhões de euros), em parte 
devido à queda nas doações. Os custos com publicidade e 
administração também sofreram uma redução, no valor de 
210 mil euros (-2%).

Resultado
Fechamos o ano de 2018 com um superávit de aproximada-
mente 2,3 milhões de euros: além de termos aumentado as 
receitas além do previsto (830 mil euros, ou +1%), nossas 
despesas ficaram cerca de 1,4 milhão de euros (-2,4%) abaixo 
do orçado. Depois de cumpridas as obrigações tributárias, 
foram alocados 359 mil euros ao capital da associação e 
1,9 milhão de euros a título de reserva para projetos. Com 
isso, o capital próprio da associação foi aumentado para 
40,1 milhões de euros.

Relatório Financeiro de 2018

17,3 %

82,7 %

Composição das despesas (2018)

Despesas com projetos   82,7 %
 Fomento de projetos  71,4 %
 Acompanhamento de projetos  7,2 %
 Formação, informação, advocacy 4,1 %

Publicidade e administração  17,3 %
 Publicidade e atendimento ao doador  11,5 %
 Administração  5,8 %

Total 100,0 %

Composição das receitas (2018) 

  Doações 84,4 %
  Dotações/subsídios 9,6 %
  Outras receitas 6,0 %

Total 100,0 %

9,6 %
6 %

84,4 %



posicionando-nos, ainda melhor, no mercado das doações. 
Frente à competição cada vez mais acirrada, importa criar 
propostas de fomento atraentes orientadas para os grupos- 
alvo. Nosso relacionamento de longo prazo com os doadores 
é um bem a ser cultivado e preservado. O apadrinhamento 
continua sendo uma importante fonte de receitas. No longo 
prazo, contudo, sua parcela tende a diminuir.

Além de realçar nosso perfil como organização que promove 
os Direitos da Criança e aumentar nossa visibilidade geral, 
em 2019 enfrentaremos o desafio de desenvolver novos 
modelos de financiamento e cooperação. Esses assuntos 
também serão tratados por nossa unidade de Treinamento e 
Consultoria, cujo escopo vem sendo ampliado. Em abril 
deste ano, iniciamos uma cooperação com o VFL Bochum, o 
primeiro clube de futebol profissional na Alemanha que, em 
parceria com a Kindernothilfe, vai preparar uma política de 
proteção da criança e do adolescente. Esse projeto conta 
com a parceria da associação “In safe hands”. O processo de 
elaboração da política, que deve ser concluído dentro de um 
ano, será coordenado e acompanhado pela Kindernothilfe.

Graças ao nosso conhecimento técnico-profissional e à 
nossa experiência, somos um “parceiro de confiança” do 

Ministério da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento 
da Alemanha - BMZ. Em função disso, temos o potencial de 
receber mais verbas de fomento. 

Em 2019, as margens de manobra, cada vez mais exíguas, vão 
dificultar o trabalho de alguns de nossos parceiros. Em um 
número crescente de países, o controle e a repressão gover- 
namentais, a restrição da liberdade de expressão, a corrupção 
e a arbitrariedade da administração pública vêm dificultando 
a promoção dos Direitos da Criança. Além disso, crises eco- 
nômicas, a má distribuição de renda e riqueza, a instabilidade, 
os conflitos étnicos e a onda de terrorismo que assola certas 
regiões do planeta põem em risco o trabalho de nossos 
parceiros. Para garantir a utilização adequada e econômica 
dos recursos nos projetos, definimos medidas que devem ser 
observadas ao longo de todo o ciclo do projeto (ver página 
16s). Em 2019, intensificaremos, em todos os níveis, as 
medidas de prevenção e combate à corrupção. 

Última atualização: abril de 2019
Katrin Weidemann, Diretora-Presidente
Carsten Montag, Diretor de Programas
Jürgen Borchardt, Diretor de Finanças e Administração
Contato: vorstand@kindernothilfe.de

Aprimoramento da Kindernothilfe
A comemoração dos 60 anos da Kindernothilfe nos oferece  
a oportunidade de refletir sobre o passado e vislumbrar o 
futuro da nossa organização. Considerando as tendências 
globais, como a globalização, as mudanças demográficas, a 
transformação digital, as disparidades sociais cada vez mais 
acentuadas e os fluxos de migrantes e refugiados, iniciamos 
reflexões estratégicas sobre a estrutura futura da Kindernot- 
hilfe e de seus associados, as entidades da Kindernothilfe na 
Áustria, Suíça e em Luxemburgo.

60 anos da Kindernothilfe
Sob o lema “Direitos da Criança – sonhar não basta!”, celebra- 
mos nosso aniversário com várias atividades e publicações: 

 Em 68 páginas, a edição especial de nossa revista, publicada 
em 28 de fevereiro, apresenta uma retrospectiva, comenta 
os eixos temáticos atuais e fala dos sonhos de crianças, jovens 
adultos, colaboradores de projetos no mundo e doadores na 
Alemanha.

 A eficácia dos grupos de autoajuda foi o assunto principal 
do ato comemorativo de 29 de março, realizado no parque 
do patrimônio industrial de Duisburg. Além da oradora 

principal Auma Obama e de Christina Rau, embaixadora da 
Kindernothilfe, o evento contou com a presença de especia- 
listas como Jiah Sayson, coordenadora de autoajuda na Ásia, 
e Karl Pfahler, diretor do departamento da África, que falaram 
sobre a melhoria das condições de vida de crianças cujas 
mães participam de um dos 35.000 grupos de autoajuda da 
Kindernothilfe.

 Por ocasião dos 30 anos da Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos da Criança, contratamos uma pesquisa 
sobre “O Futuro dos Direitos da Criança”, que será publicada 
no final de 2019.

Oportunidades e riscos futuros
Para 2019, nossas estimativas financeiras preveem receitas 
de 61,4 milhões de euros e despesas na casa de 64,2 milhões 
de euros. A diferença de 2,8 milhões de euros será coberta 
com o superávit gerado em 2017 e 2018. Essas verbas serão 
utilizadas para o aperfeiçoamento de estruturas existentes, 
para investimentos em inovação e resiliência e para a ampli- 
ação do fomento de projetos e programas.

Cabe a nós fortalecer a marca “Kindernothilfe” de maneira 
que realce o nosso perfil e saliente nossos diferenciais, 

Perspectivas

Panorama dos principais tópicos, tarefas, 
riscos e oportunidades em 2019

Planejamento financeiro
em milhares de euros

(planejado) 2019 
51.900

6.4 1 5

3.045

61.360

43.970

4.450

2.585

9.045

4.105

64.155

-2.795

(previsto) 2020 
52.940

6.580

3. 1 1 0

62.630

44.500

4.550

2.490

8.890

4.200

64.630

-2.000

(estimado) 2021
54.000

6.740

3. 170

63.910

44.810

4.660

2.550

9.090

4.300

65.410

-1.500

1 Receitas
1.1  Doações

1.2  Dotações/subsídios

1.3  Outras receitas

Total receitas

2 Despesas
2.1  Fomento de projetos

2.2  Acompanhamento de projetos

2.3  Formação, informação, advocacy

2.4  Publicidade, atendimento ao doador

2.5  Administração

Total despesas

Reversão de reservas

2726
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Kindernothilfe. Atuar juntos.

Para facilitar a leitura, esta publicação não faz uso da linguagem inclusiva de 
gênero. Sempre que utilizamos as formas feminina ou masculina, estão 
incluídos ambos os gêneros.

EXPEDIENTE
Uma publicação da

Kindernothilfe e. V., Düsseldorfer Landstrasse 180, 47249 Duisburg, Alemanha

Fone: 0203.7789-0, Fax: 0203.7789-118

Atendimento: 0203.7789-111, e-mail: info@kindernothilfe.de

Redação: Gunhild Aiyub (editora-chefe), Simone Orlik, Guido Osswald 

(relatório financeiro)

Design gráfico: Ralf Krämer

Tradução para o português: textdesign * Thaís Darahem Marquardt, Marten Henschel

Foto da contracapa: Lars Heidrich / © Kindernothilfe

Conta bancária:

Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bank 
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Reservados todos os direitos autorais nos termos da lei. O uso do conteúdo do 

Relatório Anual 2018 da Kindernothilfe é regido pelas disposições legais. A Kinder-

nothilfe, 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 conte-

údo desta publicação com o propósito de obter vantagens 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.

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.


