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Em 2015, os Serviços Humanitários SUD
prestaram auxílio em 136 países.
produção de alimentos, além de uma variedade de outras iniciativas
locais.
Trabalhamos com ministérios do governo, organizações não governamentais e organizações comunitárias a fim de ajudar milhões
de pessoas no mundo todo. Estabelecidos sobre os princípios de
responsabilidade pessoal, apoio à comunidade, autossuficiência e
sustentabilidade, nossos esforços oferecem a indivíduos e comunidades os recursos de que precisam para melhorar sua vida de
maneira duradoura e significativa.
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Desde 1985, os Serviços Humanitários SUD trabalham com parceiros no mundo todo para oferecer ajuda aos necessitados, independente de crenças culturais ou religiosas. Os Serviços Humanitários
SUD oferecem auxílio quando ocorrem desastres. Também oferecemos assistência de longo prazo por meio de iniciativas importantes como projetos de fornecimento de água limpa, distribuição de
cadeiras de rodas, treinamento em reanimação neonatal, cuidados
oftalmológicos, campanhas de vacinação e treinamentos para a

ATENDIMENTO EM
EMERGÊNCIAS

CUIDADOS
COM A MÃE E O
RECÉM-NASCIDO

INICIATIVA BENSON FOOD

CUIDADOS
OFTALMOLÓGICOS

Milhões de pessoas no
mundo são afetadas
por catástrofes naturais todos os anos.

A cada ano, cerca de 700
mil recém-nascidos morrem de asfixia ao nascer
e 300 mil mães morrem
de causas relacionadas ao nascimento.

Milhões de pessoas comem
somente uma refeição
por dia por não terem o
suficiente para comer.

Há mais de 39 milhões
de pessoas cegas; outros
milhões têm problemas graves de visão.

O cultivo de alimentos em casa,
acrescido de um treinamento
em nutrição, ajuda a melhorar
a qualidade de vida, levando
à redução de doenças e ao
aumento da autossuficiência.

Os Serviços Humanitários SUD
colaboram com treinamento
para médicos locais a fim de
diagnosticar e tratar problemas
de visão e providenciar equipamentos para exames e cirurgias.

96 mil pessoas
9 países

500 mil pessoas
33 países

Quando ocorrem tais fatalidades, os Serviços Humanitários
SUD oferecem trabalho voluntário, alimentos, roupas, suprimentos médicos e outros tipos de
atendimento de emergência a
fim de aliviar o sofrimento dos
que padecem com essas necessidades urgentes.

177 projetos
56 países

Técnicos especializados oferecem treinamento e equipamentos para auxiliares de parto a fim
de ajudar na reanimação neonatal, cuidar dos recém-nascidos
e melhorar a sobrevivência
materna após o nascimento.

44 mil pessoas
33 países

Imagem de Capa: MYANMAR Parteira é ensinada a como usar uma máscara de ventilação para reanimar um bebê recém-nascido.
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ÁGUA LIMPA E
SANEAMENTO

IMUNIZAÇÃO

CADEIRAS DE
RODAS

PROJETOS
COMUNITÁRIOS

Um bilhão de pessoas são
atingidas pela sede e por
doenças por causa da
falta de água limpa.

Quase 1,5 milhão de crianças morrem todos os anos
de doenças que podem ser
evitadas pela vacinação.

Cerca de 45 milhões de
pessoas precisam de cadeiras de rodas, mas não
podem adquirir uma.

Algumas áreas desenvolvem projetos na comunidade para atender às
necessidades locais.

Os Serviços Humanitários SUD
trabalham com parceiros para
ajudar as comunidades a criar
soluções sustentáveis de água
limpa e saneamento, aumentar
sua capacidade de manutenção
de sistemas de água e incentivar
a higiene saudável.

Os Serviços Humanitários SUD
apoiam os esforços de imunização por meio de recursos e
voluntários locais para fortalecer
os sistemas de saúde, aumentar
a conscientização e salvar vidas.

Especialistas locais treinados em
reabilitação avaliam a necessidade de mobilidade das pessoas
e fornecem cadeiras de rodas
e outros auxílios à mobilidade
aos necessitados. Isso aumenta
muito a saúde, a mobilidade
e a autossuficiência de quem
recebe essa ajuda.

Os Serviços Humanitários SUD
atuam em âmbito local para
encontrar e utilizar recursos
que solucionem as necessidades ainda não atendidas da
comunidade.

680 mil pessoas
32 países

12 campanhas
7 países

52 mil pessoas
40 países

1.872 projetos
107 países

Para saber mais sobre nós, visite o site www.ldscharities.org
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