RELATÓRIO ANUAL DOS SERVIÇOS
HUMANITÁRIOS SUD — 2016

2

SUMÁRIO
4

Declaração de Propósitos

22

Tratamentos Oftalmológicos

5

Princípios Orientadores

24

6

Por Que Ajudamos

Cuidados com a Mãe e o
Recém-Nascido

8

Como Trabalhamos

28

Água Potável e Saneamento

9

Fundos e Doações

30

Imunização

32

Cadeiras de Rodas

36

Projetos Comunitários

38

Ajuda aos Refugiados

42

Projetos nos EUA

44

Principais Parceiros dos Serviços
Humanitários SUD

46

Conectar-se e Compartilhar

10

Onde Trabalhamos

12

Resumo da História

14

O Que Há de Novo?

16

Auxílio Emergencial

20

Iniciativa Benson Food

Uma mulher carregando um bebê nas costas enche um balde com água potável em um poço artesiano na África.
Imagem de Capa: Mãe com filha no colo em um campo de refugiados na França. | LDSCharities.org

RELATÓRIO ANUAL DOS SERVIÇOS HUMANITÁRIOS SUD — 2016

3

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITOS

Como organização mundial sem fins lucrativos, temos o privilégio de ver em primeira mão o impacto
do trabalho humanitário realizado em todo o mundo. Vemos necessidades enormes, mas também
uma demonstração incrível de compaixão e serviço. O que mais nos preocupa neste momento é a
crise mundial dos refugiados que se prolongou até 2016, ano em que vimos a necessidade de prestar
auxílio como nunca antes.
Os membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias atenderam à solicitação no ano
passado, aumentando significativamente as doações em dinheiro e a contribuição de seu tempo e de
seus talentos. Como resultado, em 2016, recebemos mais doações humanitárias do que jamais tínhamos obtido antes e conseguimos aumentar parcerias com as melhores organizações e empresas que,
por sua vez, estão aumentando sua participação em várias áreas de necessidade. Ao mesmo tempo,
há pessoas no mundo todo que estão aumentando seu compromisso em prestar serviço voluntário
em sua própria comunidade.
Além de ajudar na crise dos refugiados, os Serviços Humanitários SUD também oferecem auxílio
emergencial e de longo prazo por meio dos famosos programas que desenvolvemos para fornecimento de água potável, distribuição de cadeiras de rodas, cuidados com a mãe e o recém-nascido,
tratamentos oftalmológicos, campanhas de vacinação, treinamentos para a produção de alimentos e
uma variedade de projetos comunitários locais.
As páginas deste relatório demonstram a generosidade de pessoas comuns que fazem importantes
contribuições, tanto grandes como pequenas para atender às necessidades do próximo. Este relatório
também ressalta os parceiros extraordinários que trabalham conosco para realizar um trabalho significativo em áreas difíceis do mundo.
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BRUCE MUIR

SHARON EUBANK

Auxílio Emergencial

Serviços Humanitários

PRINCÍPIOS ORIENTADORES
Os Serviços Humanitários SUD são regidos por três princípios orientadores. Esses princípios, que se baseiam em nossa
fé em Jesus Cristo, fortalecem os necessitados, sem coerção, seja qual for sua raça, religião ou nacionalidade. Trabalhamos com muitos parceiros para superar as falhas das soluções já existentes e ajudar as pessoas a progredir rumo à
autossuficiência.

OS SEGUINTES PRINCÍPIOS REGEM NOSSO TRABALHO:
CUIDAR DOS MAIS NECESSITADOS
Estamos todos conectados e temos
a responsabilidade de cuidar dos
necessitados. Em muitos casos, tanto
a ajuda imediata quanto as soluções
de longo prazo são necessárias para
ajudar uma comunidade.

CUIDAR DOS MAIS NECESSITADOS
PROMOVER O VOLUNTARIADO
Cada pessoa tem dons e talentos para contribuir. Por meio do
voluntariado, tanto os que prestam
como os que recebem o serviço são
beneficiados.

PROMOVER O VOLUNTARIADO
INSPIRAR A AUTOSSUFICIÊNCIA
Toda comunidade tem a capacidade e
os recursos para encontrar soluções
para suas necessidades. Quando pessoas e comunidades se tornam mais
autossuficientes, elas estão preparadas para resolver desafios atuais e
futuros e ajudar outras pessoas.

INSPIRAR A AUTOSSUFICIÊNCIA
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POR QUE
A JUDAMOS
Nosso trabalho

humanitário

baseia-se no desejo de seguir o exemplo de Jesus

Cristo em aliviar o

sofrimento, ajudar a carregar os fardos
uns dos outros e dar

esperança.
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COMO TRABALHAMOS
1º PASSO

Recebimento de fundos
◾ A maioria dos nossos fundos humanitários vem de pequenas doações
feitas por membros fiéis da Igreja SUD.
◾ Cem por cento dos fundos doados são usados para projetos humanitários;
nenhuma despesa administrativa é paga com os fundos doados. Nossos fundos são usados nas melhores soluções possíveis para cuidar dos
necessitados.

2º PASSO

Definição das necessidades e
desenvolvimento de projetos
◾ Todas as necessidades são identificadas localmente, com base na situação
específica de cada comunidade.
◾ Selecionamos os projetos que estejam de acordo com os programas por
nós desenvolvidos e com nossos princípios orientadores — cuidar dos mais
necessitados, promover o voluntariado e inspirar a autossuficiência.

3º PASSO

Identificação e envolvimento de
parceiros
◾ Voluntários locais e especialistas treinados identificam e avaliam parceiros
que entendam as necessidades, os recursos e as soluções locais. Ao trabalhar com esses parceiros, fortalecemos a capacidade uns dos outros de
fornecer soluções a longo prazo.

4º PASSO

Envolvimento de voluntários
◾ Temos milhares de congregações no mundo inteiro e, por intermédio
delas, identificamos e envolvemos voluntários locais e especialistas bem
treinados que contribuem com nossos projetos e apoiam nossos parceiros
locais.
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Desde 1985, os Serviços Humanitários
SUD já forneceram quase dois bilhões
de dólares em auxílio em 189 países.
Os fundos usados para apoiar os Serviços Humanitários SUD são recolhidos por líderes eclesiásticos locais e pelo
LDS Philanthropies, a organização responsável por angariar fundos para as instituições e programas apoiados por A
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Doações de todos os tipos são feitas por pessoas e organizações
do mundo inteiro.
Cem por cento dos fundos doados para os Serviços Humanitários SUD são usados para projetos e programas humanitários em todo o mundo, onde quer que haja necessidade. Para saber mais sobre as doações para os Serviços

© UNICEF/UN035170/Moreno Gonzalez

FUNDOS E DOAÇÕES

Humanitários SUD, acesse o site give.lds.org/humanitarian.
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ONDE TRABALHAMOS

[Utah] Realização de
um Treinamento de
Atualização para a 2ª
edição do programa
Ajudar Bebês a
Respirar

[Europa] Aprovação de
250 projetos de emergência para ajudar os
refugiados

[Brasil] Apoio a 46
projetos comunitários
no Brasil desde 2014
[Nigéria] Auxílio a
mais de 60 comunidades para a obtenção
de água potável nos
últimos dois anos
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[Filipinas] Apoio ao
início do programa de
cadeiras de rodas no
Centro Médico do Sul das
Filipinas

[Índia] Patrocínio de treinamentos e equipamentos
para a clínica oftalmológica L V Prasad Eye Institute desde 2006

Em 2016, os Serviços Humanitários

SUD atuaram em 147 países em 2.630 projetos
com mais de 1.500 parceiros para servir a

milhões de pessoas.
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RESUMO DA HISTÓRIA
Servir aos necessitados tem sido sempre um princípio fundamental da religião SUD. Com o passar
dos anos, a Igreja SUD têm buscado diversas maneiras de fornecer auxílio, o que levou à criação
dos Serviços Humanitários SUD.

1842

1936

1947

1985

COMO TUDO
COMEÇOU

INAUGURADO O PROGRAMA DE BEM-ESTAR

PROJETO HOLANDÊS DAS BATATAS

JEJUM PARA ALÍVIO
DA FOME NA ETIÓPIA

Em 1842, Joseph Smith, o

O programa de bem-estar

Em 1947, os membros da

Em 1985, uma terrível

fundador da Igreja SUD

da Igreja foi criado em

Igreja na Holanda come-

fome afligiu a Etiópia.

aconselhou os membros

abril de 1936 para ajudar

çaram a cultivar batatas

Enquanto as organizações

a “alimentar os famintos,

os necessitados. Heber

como projeto de bem-

mundiais enviavam auxí-

vestir os nus, prover o

J. Grant, Presidente da

estar. Quando ficaram

lio, os membros da Igreja

sustento das viúvas, enxu-

Igreja na época, expli-

sabendo do sofrimento

SUD fizeram dois jejuns e

gar as lágrimas dos órfãos

cou os objetivos desse

dos membros da Igreja

doaram para os necessita-

e consolar os aflitos seja

programa: “O objetivo da

na Alemanha, decidiram

dos o dinheiro que teriam

nesta ou em outra igreja,

Igreja é ajudar as pes-

doar sua colheita de

gasto em refeições. Os

ou pessoas que não

soas a ajudarem-se a si

batatas aos alemães,

membros continuaram

pertençam a nenhuma

mesmas”.2

apesar de terem sido ini-

a fazer doações para o

migos durante a Segunda

trabalho humanitário e os

Guerra Mundial.

fundos foram usados para

denominação religiosa”.

1

necessidades futuras.
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1996

2004

INAUGURADOS OS
SERVIÇOS HUMANITÁRIOS SUD

NOVAS INICIATIVAS

Em 1996, a Igreja SUD

centraram seu trabalho

formalizou seu auxílio aos
necessitados criando os
Serviços Humanitários
SUD, uma organização
sem fins lucrativos para
realizar o trabalho humanitário. Esse primeiro
empenho concentrava-se
em atender a emergências. Logo foram formadas as primeiras parcerias
com outras organizações,
inclusive o International
Committee of the Red
Cross [Comitê Internacional da Cruz Vermelha] e
os Catholic Relief Services
[Serviços de Auxílio da

Em 2004, os Serviços
Humanitários SUD conhumanitário em iniciativas para fornecimento de
cadeiras de rodas, água
potável e saneamento,
tratamento oftalmológico
e atendimento médico
para gestantes e recémnascidos. Em 2006, foram
iniciados os programas
de imunização e Benson
Food.

2012

2016

UNIÃO COM AS
NAÇÕES UNIDAS

ALCANCE GLOBAL

Em 2012, os Serviços

os Serviços Humanitários

Humanitários SUD
tornaram-se uma ONG
consultiva com as Nações
Unidas e começaram a
trabalhar mais de perto
com outras organizações dentro das Nações
Unidas, tais como o Alto

Com o passar dos anos,
SUD expandiram sua área
de influência para países
em todo o mundo. Em
1994, os Serviços Humanitários SUD prestaram
auxílio em 109 países. Em
2016, foram 189 países.

Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados (UNHCR), o Fundo
das Nações Unidas para
a Infância (UNICEF) e o
Programa Mundial de
Alimentos (WFP).
1. Joseph Smith, Times and Seasons, 15 de março de 1842, p. 732.
2. Mensagem da Primeira Presidência, Conference Report, outubro de 1936, p. 3; lida pelo Presidente Heber J. Grant.

Igreja Católica].
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O QUE HÁ DE NOVO?

17

metas

PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Em setembro de 2015, governos, líderes internacionais
e organizações não governamentais em todo o mundo
estabeleceram 17 metas para resolver algumas das
necessidades mundiais mais urgentes. Os Serviços
Humanitários SUD, como membros do Conselho Social
e Econômico das Nações Unidas, utilizam recursos por
meio de parcerias para atingir várias das Metas do
Desenvolvimento Sustentável que estão de acordo com
os programas dos Serviços Humanitários SUD.

META DOS SERVIÇOS
HUMANITÁRIOS SUD

META DAS NAÇÕES
UNIDAS

14

Fome Zero

>

Produção e Armazenamento Doméstico
de Alimentos

Cuidar da Saúde e do Bem-Estar

>

Fornecer Cuidados à Mãe e ao Recém-
Nascido, Tratamento Oftalmológico,
Imunização e Cadeiras de Rodas

Água Potável e Saneamento

>

Sistemas de Água e Treinamento sobre
Higiene

Parcerias para Atingir as Metas

>

Fortalecer Parcerias Mundiais

DECLARAÇÃO SOBRE A FOME
O Programa Mundial de Alimentos (WFP) está liderando o trabalho da Meta
2 do Desenvolvimento Sustentável — acabar com a fome no mundo. A
Igreja SUD uniu-se a outras religiões do mundo para contribuir com essa
causa.
Em uma carta da Primeira Presidência da Igreja, todos foram convidados, no mundo inteiro, a “abrir o coração e
a mente para essa necessidade crescente e a disponibilizar recursos para o trabalho de eliminar a fome no local
em que moram”.1 Para mais informações sobre o que os Serviços Humanitários SUD estão fazendo para diminuir a
fome, veja a seção Benson Food na página 20.
1. Programa Mundial de Alimentos, “Voices of Faith: Statements from Religious Leaders and Actors” (Iniciativa Inter-religiosa para a Fome Zero, 13 de junho de 2016), p. 20,
www.bread.org/sites/default/files/religious_leaders_final_enlow.pdf

A JUDA AOS REFUGIADOS
Devido ao aumento significativo no número de pessoas sem moradia desde 2011, os líderes da Igreja SUD têm
incentivado o envolvimento e as doações dos membros para ajudar essas populações vulneráveis. Desde 2015, os
Serviços Humanitários SUD têm intensificado as parcerias com organizações de auxílio que servem aos refugiados.
Em 2016, os voluntários prestaram 942.127 horas de serviço para os programas de bem-estar da Igreja, muitos dos
quais ajudavam essa causa. Esse envolvimento sem precedentes tem permitido que ajudemos mais pessoas em
mais países.

Auxílio Imediato
Ajudar as pessoas que estão
fugindo de seu país e precisam
de suprimentos básicos para
sobreviver

Apoio a Longo
Prazo
Atender a necessidades de
longo prazo como educação
para crianças e cuidados médicos contínuos

Retorno ao País
de Origem ou
Nova Vida em
Outro País
Apoio a pessoas que perderam
moradia e estão começando
uma nova vida em seu país ou
em outro país

RELATÓRIO ANUAL DOS SERVIÇOS HUMANITÁRIOS SUD — 2016
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AUXÍLIO
EMERGENCIAL
OS SERVIÇOS HUMANITÁRIOS SUD DEDICAM- SE A ALIVIAR o sofrimento
causado por desastres naturais, insurreição civil ou fome fornecendo auxílio
para a sobrevivência em curto prazo às pessoas mais vulneráveis.
Em 2016, os Serviços Humanitários SUD ajudaram vítimas de terremotos no
Equador, no Japão e na Itália, bem como pessoas afetadas por furacões e
enchentes no Caribe e no sul dos Estados Unidos. Também coordenamos o
auxílio às Filipinas depois de um tufão devastador, fornecemos alimento e
água para as áreas atingidas pela seca e pela fome na África Central e do Sul, e
enviamos suprimentos básicos de sobrevivência para os refugiados em todo o
mundo.
A PRAKSIS é uma organização que, entre outros programas, administra casas
para menores refugiados desacompanhados na Grécia. Sem supervisão,
essas crianças e adolescentes podem facilmente sofrer algum tipo de abuso
e envolver-se com o crime. Em 2016, a PRAKSIS ampliou de três para mais de
doze o número de casas, com planos para duplicar esse número nos próximos
meses. Os Serviços Humanitários SUD ajudaram a financiar duas dessas novas
casas, inclusive uma para vítimas de tráfico humano. Também foram doados
kits escolares para crianças que chegam ao refúgio e recursos para professo© UNICEF/UN035029/Moreno Gonzalez

res e mentores que ajudam a suprir as deficiências na educação e ajudam as
crianças a se ajustarem a suas novas comunidades.

173 países desde 1985
119 projetos em 49 países em 2016
À esquerda: Uma criança em sua casa no Haiti depois do Furacão Matthew. Alto da página: Um
voluntário do programa Mãos Que Ajudam auxilia a remover árvores.
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No alto e embaixo: Voluntários do programa Mãos Que Ajudam auxiliam a limpar as áreas atingidas por um desastre. Meio da
página: Um caminhão leva suprimentos às pessoas do Haiti depois do Furacão Matthew. À direita: Água potável é levada aos
moradores do Haiti depois do Furacão Matthew.
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© UNICEF/UN038103/LeMoyne
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INICIATIVA
BENSON FOOD
NO CAMBOJA , a maioria das crianças luta para conseguir comida suficiente
para sua sobrevivência. Por isso, muitos alunos param de frequentar a escola
enquanto outras tantas crianças nunca foram matriculadas.
No entanto, os programas de merenda escolar ajudam as crianças a receber
pelo menos uma refeição por dia. Os Serviços Humanitários SUD trabalham
com parceiros para dar assistência a esses programas. Desde 2015, estamos
trabalhando com o Programa Mundial de Alimentos para ajudar as escolas
primárias no Camboja a estabelecer um sistema sustentável para fornecer
refeições aos alunos.
A fim de criar um sistema assim, as escolas compram dos fazendeiros locais
os ingredientes para as refeições. Usar os recursos locais ajuda a economia
da comunidade e fornece uma fonte constante de vegetais, frutas e proteínas
nutritivos. Com essa parceria, estamos trabalhando para ajudar os alunos a se
matricularem e ficarem na escola.
Os Serviços Humanitários SUD participam de projetos como esses no mundo
inteiro na tentativa de melhorar a saúde e o bem-estar das famílias e das
comunidades, criando acesso confiável a alimentos nutritivos em quantidade
suficiente por meio de soluções e recursos locais.

30 países desde 2006
116 mil pessoas em 12 países em 2016
5 bolsas de estudo concedidas em 4 países
À esquerda: Uma cozinheira prepara uma refeição em uma escola no Camboja. Alto da página: Uma
menina caminha pelas plantações no Camboja.
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TRATAMENTOS
OFTALMOLÓGICOS
SHARATH, UMA MENINA DE HYDERABAD, ÍNDIA , foi diagnosticada com
catarata congênita com apenas oito meses de idade. Sem cirurgia, ela teria
a visão comprometida por toda a vida. Esse é um problema comum na Índia,
onde as crianças têm um risco maior de desenvolver catarata porque muitas
mulheres não são vacinadas contra a rubéola durante a gravidez. Esse alto
risco cria a necessidade de instalações adequadas e especialistas treinados
para tratar a catarata.
Em 2016, os Serviços Humanitários SUD patrocinaram a construção de um
local para tratar a catarata no “Centro de Excelência” do Instituto Oftalmológico
L V Prasad (LVPEI) em Hyderabad, Índia. Muitas crianças foram beneficiadas
com a ampliação do campus do instituto, inclusive Sharath. Desde que o instituto foi construído, Sharath foi operada da catarata em ambos os olhos, sem
custo, restaurando sua visão e permitindo que ela visse o rosto dos pais com
clareza pela primeira vez.
O Instituto L V Prasad pede aos pacientes que paguem a quantia que puderem. Alguns, como os pais de Sharath, não conseguem tirar nada da renda
limitada que ganham para pagar pelo tratamento. Outras pessoas pagam duas
ou três vezes mais pelo custo dos serviços, reconhecendo que estão contribuindo com fundos para o tratamento de outras pessoas, como Sharath.
Os Serviços Humanitários SUD ajudam a prevenir o tipo de cegueira que pode
ser evitada e fornecem outros serviços para deficientes visuais por meio de
parceria com oftalmologistas do mundo todo. Fornecemos orientação profissional, equipamentos, suprimentos e programas para possibilitar serviços
oftalmológicos no local onde as pessoas residem.

72 países desde 2003
90 mil pessoas em 37 países em 2016
À esquerda: Uma mulher faz um exame de vista no Instituto L V Prasad em Chinnapuram, Índia.
Alto da página: Um menino faz um exame de vista na Índia.
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CUIDADOS
COM A MÃE E O
RECÉM-NASCIDO
OS PRIMEIROS MOMENTOS DA VIDA DE UM BEBÊ são muito importantes para assegurar que ele respire. Da mesma maneira, os cuidados adequados com o recém-nascido e a mãe são muito importantes para a sobrevivência
deles.
Ao oferecer às auxiliares de parto equipamentos e treinamento para salvar
vidas, os Serviços Humanitários SUD ajudam a cuidar dos recém-nascidos,
fornecer os meios para a reanimação neonatal e melhorar a sobrevivência
materna após o nascimento. Trabalhamos com organizações locais para iniciar
um programa de capacitação de treinadores voltado para médicos, enfermeiras e parteiras com base em programas de treinamento como o Helping Babies
Breathe [Ajudar os Bebês a Respirar], Essential Care for Every Baby [Cuidados
Essenciais com os Bebês], Essential Care for Small Babies [Cuidados Essenciais com
Bebês Pequenos] e Helping Mothers Survive [Ajudar a Mãe a Sobreviver].
Em 2016, os Serviços Humanitários SUD realizaram vários cursos no Peru,
onde 85 médicos, enfermeiras e parteiras de 30 organizações diferentes foram
treinados. Os participantes vieram de todas as regiões e depois levaram o treinamento que adquiriram para as pessoas em suas organizações. Uma médica
estimou que esse treinamento poderia ser usado para salvar quase cem bebês
por ano somente na área dela.

88 países desde 2003
33 mil pessoas treinadas em 37 países em 2016
À esquerda: Uma mulher aprende a cuidar de recém-nascidos em um treinamento na África.
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Alto da página: Um hospital para crianças no Tajiquistão. Embaixo, à direita: Uma mulher pratica reanimação neonatal em um
treinamento do Helping Babies Breathe patrocinado pelos Serviços Humanitários SUD em Utah, EUA.
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AO ENSINAR
as técnicas de salvamento às

auxiliares de parto e doar equipamentos, os Serviços Humanitários
SUD ajudam a cuidar dos recém-
nascidos, fornecer os meios para
a reanimação neonatal e melhorar
a sobrevivência materna após o
nascimento.
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ÁGUA POTÁVEL E
SANEAMENTO
A FIM DE A JUDAR AS COMUNIDADES A ESTABELECER sistemas de água
sustentáveis, os Serviços Humanitários SUD trabalham com a administração
local e fazem parcerias para instalar equipamentos, fornecer treinamento e
ensinar os membros da comunidade sobre higiene e sobre o funcionamento e
a manutenção do sistema de água. Por meio desse trabalho, as comunidades
estão capacitadas a atender à necessidade de água a longo prazo.
Prover acesso universal e equitativo à agua potável (Desenvolvimento Sustentável Meta 6) requer um esforço conjunto. As parcerias a longo prazo entre
os Serviços Humanitários SUD e várias organizações como Water For People
[Água para as Pessoas], WaterAid [Ajuda com a Água], Catholic Relief Services
[Serviços de Auxílio da Igreja Católica] e muitos outros são fundamentais para
o sucesso.
Por exemplo, desde 2014 o Water for People e os Serviços Humanitários SUD
têm uma parceria em Malaui para estabelecer um serviço sustentável de água
potável nos Distritos de Chikwawa e Blantyre. Muitas comunidades nesses
distritos tinham sistemas anti-higiênicos de esgoto e poços artesianos que não
estavam funcionando. A parceria com a Water For People ajudou as comunidades a consertar ou criar sistemas de água e instalar banheiros. Só em 2016,
nossa parceria ajudou 137 comunidades e 31 escolas. Desde 2014, o acesso à
agua potável para uma população de cerca de um milhão de pessoas nesses
distritos aumentou de 40% para 50%. São mais de cem mil pessoas que agora
têm acesso a serviços permanentes de água potável com estruturas de administração capazes de manter o serviço nas comunidades para muitas gerações
futuras.

75 países desde 2002
380 mil pessoas em 19 países em 2016
À esquerda: Uma mulher na África carrega um balde de água tirado de uma unidade de água potável
da comunidade.
Alto da página: Uma menina africana toma água potável fornecida pelo novo sistema de água potável em sua cidade.
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IMUNIZAÇÃO
OS SERVIÇOS HUMANITÁRIOS SUD FAZEM PARCERIAS COM PROFISSIONAIS DE IMUNIZAÇÃO NO MUNDO TODO a fim de aumentar as
vacinas de rotina e reduzir o número de mortes com doenças que podem ser
evitadas. Nos últimos três anos fizemos parcerias com o Fundo dos Estados
Unidos para a UNICEF a fim de ajudar The Eliminate Project [O Projeto Eliminar], uma campanha conjunta de arrecadação de fundos com o Kiwanis
International, que busca ajudar a eliminar o tétano materno e neonatal. Até
recentemente, 49 mil recém-nascidos e muitas mães morriam de tétano
materno e neonatal todos os anos. Os fundos e o trabalho consistente dos
parceiros do The Eliminate Project reduziram as mortes para 34 mil em 2016.
Essa queda na mortalidade infantil representa um progresso significativo, mas
ainda há muito trabalho a ser feito para salvar vidas preciosas dessa doença
totalmente evitável.
Em média, o custo é de apenas três dólares para vacinar uma mulher com as
três doses da vacina contra o tétano necessárias para proteger tanto ela como
seus futuros recém-nascidos durante a maior parte dos anos em que está apta
a gerar filhos; ainda assim, o tétano materno e neonatal continua a afligir pessoas em 18 países. O apoio monetário dos Serviços Humanitários SUD ajuda a
fortalecer os sistemas de saúde para garantir que as mulheres e crianças que
precisam dessa e de outras vacinas fundamentais as recebam.
O apoio dos Serviços Humanitários SUD para o The Eliminate Project paga por
componentes importantes do programa, tais como o treinamento de profissionais da área da saúde, o material informativo sobre a necessidade e disponibilidade da vacina, a administração da vacina em um local limpo e as vacinas do
tétano e suas aplicações. Em 2016, os fundos dos Serviços Humanitários SUD
patrocinaram a Fase 2 de uma campanha contra o tétano em 76 distritos do

© UNICEF/UNI165927/Noorani

Sudão.

52 países desde 2003
7 campanhas para eliminar doenças em 6 países
À esquerda: Uma funcionária da área da saúde aplica uma vacina contra o tétano em um centro
médico em Porto Sudão.

RELATÓRIO ANUAL DOS SERVIÇOS HUMANITÁRIOS SUD — 2016

31

32

CADEIRAS DE
RODAS
NA PARALIMPÍADA DO RIO 2016 , dois atletas usaram suas cadeiras de
rodas doadas pelos Serviços Humanitários SUD para receber suas medalhas.
Essas cadeiras ajudaram a levantadora de peso vietnamita Dang Thi Linh
Phuong e o nadador Vo Thanh Tung a demonstrar sua mobilidade e confiança.
Os Serviços Humanitários SUD fornecem cadeiras de rodas e aparelhos de
mobilidade para deficientes físicos no mundo todo. No entanto, mais do que
doar as cadeiras, os Serviços Humanitários SUD ensinam as organizações
locais a selecionar as cadeiras e avaliar a necessidade de cada pessoa. As
cadeiras que não se ajustam adequadamente ao usuário podem apresentar
riscos à saúde e à segurança.
Em 2016, os Serviços Humanitários SUD, em parceria com o Centro Médico
do Sul das Filipinas, ajudaram a dar início ao programa de cadeiras de rodas.
Além de fornecer as cadeiras, os Serviços Humanitários SUD enviaram especialistas para treinar os fisioterapeutas do Centro Médico do Sul das Filipinas em
como avaliar as necessidades das pessoas e garantir que cada uma recebesse
a cadeira adequada. Após o treinamento, o Centro Médico do Sul das Filipinas conseguiu colocar centenas de pessoas nas cadeiras de rodas doadas. O
Centro Médico do Sul das Filipinas se saiu tão bem que agora serve de modelo
para outros hospitais regionais do Departamento de Saúde das Filipinas.

133 países desde 2001
55.500 pessoas em 48 países em 2016
À esquerda: Um beneficiário de uma cadeira de rodas na África. Alto da página: Uma mulher recebe
uma cadeira de rodas na Índia.
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Os Serviços Humanitários SUD apoiam organizações
locais para melhorar os serviços que oferecem aos
deficientes físicos e para fornecer cadeiras de rodas ou
aparelhos de mobilidade adequados à necessidade de
cada pessoa.
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À esquerda: Um homem sorri com sua nova cadeira de rodas na Índia. No alto, à esquerda: Em um treinamento no Quênia, um treinador voluntário
demonstra a maneira adequada de se utilizar a cadeira de rodas. No alto, à direita e acima: Voluntários montam cadeiras de rodas no Quênia.
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PROJETOS
COMUNITÁRIOS
OS SERVIÇOS HUMANITÁRIOS SUD TÊM COMO OBJETIVO ATENDER a
necessidades locais específicas desenvolvendo soluções locais. Os projetos
comunitários são elaborados, personalizados e administrados localmente para
atender às necessidades gerais e para beneficiar tanto as famílias quanto as
pessoas. Isso possibilita apoiar uma variedade de projetos, desde um pequeno
orfanato até um ministério nacional de educação.
Um dos projetos comunitários importantes dos Serviços Humanitários SUD em
2016 foi o treinamento de traumatologistas em Tema, Gana. Em áreas como
Tema, os acidentes com frequência levam à morte porque os médicos não são
treinados adequadamente para cuidar de vítimas de traumas. Os médicos que
visitaram o local treinaram 36 profissionais locais e depois de obter essa experiência, os Serviços de Saúde de Gana treinaram outros 40 profissionais. Em
2017, os cirurgiões traumatologistas vão voltar a agir como mentores, reenfatizar as habilidades aprendidas e treinar outros profissionais.
Outro projeto comunitário notável do ano passado incluiu a melhoria dos cuidados com os pés para pessoas diabéticas nas Ilhas Marshall e o fornecimento
de treinamento em educação especial para pais e professores na Guiana.

165 países desde 2001
1.848 projetos em 107 países em 2016
À esquerda e acima: Crianças que foram beneficiadas com projetos locais em escolas no Quênia,
África.
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A JUDA AOS
REFUGIADOS
À MEDIDA QUE A CRISE MUNDIAL DOS REFUGIADOS se agravou nos
últimos anos, os Serviços Humanitários SUD têm ajudado a desenvolver uma
solução que envolve três tipos de ajuda: alívio imediato, ajuda a longo prazo e
apoio para reassentamento. O alívio imediato dos Serviços Humanitários SUD
inclui comida, água, abrigo e roupas. A ajuda a longo prazo inclui ajudar os
campos de refugiados e as comunidades a ter água potável, educação para as
crianças, medicamentos e equipamentos para as clínicas médicas. Em países
de reassentamento como os Estados Unidos e a Alemanha, os refugiados recebem emprego e aprendem o idioma. As agências de reassentamento recebem
dinheiro, artigos domésticos e apoio dos voluntários.
Os Serviços Humanitários SUD trabalham com parceiros para dar assistência
aos refugiados. Por exemplo, em 2016 os Serviços Humanitários SUD em parceria com o Save the Children [Salvem as Crianças] criaram áreas seguras para
as famílias nos campos de refugiados na Grécia. Esses espaços fornecem um
local para que as crianças possam brincar e superar o trauma. Por meio dessa
parceria, também ajudamos a ensinar as mães refugiadas sobre amamentação
e nutrição adequada.
Em outubro de 2015, os líderes da Igreja fizeram uma declaração incentivando
as congregações e as pessoas em geral a prestar auxílio aos refugiados em
suas comunidades. Esse incentivo foi reforçado em março de 2016 com a
campanha “Era Estrangeiro”, que ajudou a promover a participação das pessoas localmente. Desde essa campanha, os membros do mundo inteiro têm
procurado demonstrar bondade e ajudar o próximo.

107 países desde 1985
488 projetos em 54 países em 2016
À esquerda: Crianças refugiadas brincam com uma bola de futebol em um campo para refugiados
na França.
Alto da página: Um refugiado sentado em frente a uma tenda.

RELATÓRIO ANUAL DOS SERVIÇOS HUMANITÁRIOS SUD — 2016

39

No alto, à direita e próxima página: Voluntários envolvidos com o trabalho de reassentamento ajudam os refugiados nos Estados Unidos. Todas as
outras fotos: Homens, mulheres e crianças moram em cabanas e tendas em um campo de refugiados na França.
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Nos últimos dois anos ,
os Serviços Humanitários SUD concentraram esforços
principalmente na crise mundial dos refugiados. Trabalhando com nossos parceiros mundiais e locais, temos
ajudado a dar apoio tanto imediato quanto contínuo
aos refugiados em todo o mundo.
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PROJETOS NOS EUA
Embora seja uma surpresa para mui-

Católicos dos Estados Unidos],

um desastre de grandes proporções

tas pessoas, os países desenvolvidos

Feeding America [Alimentando a

a Igreja SUD estará lá no local nos

também têm necessidades huma-

América] e a Cruz Vermelha Ameri-

ajudando a prestar auxílio. (…) Os

nitárias. Graças às contribuições

cana para combater a fome, prestar

voluntários deles estão sempre

generosas de tempo e dinheiro dos

auxílio em emergências, proteger

prontos, dispostos e aptos a tomar

membros e amigos da Igreja SUD, os

os desabrigados e oferecer outras

uma atitude e ajudar, e eles con-

Serviços Humanitários SUD apoiam

formas de ajuda muito necessárias.

seguem estar no local do desastre

muitos projetos nos Estados Unidos.
Os Serviços Humanitários SUD têm
parcerias com organizações como
United States Conference of Catholic Bishops [Conferência dos Bispos

Gail McGovern, da Cruz Vermelha
Americana, disse o seguinte sobre os
Serviços Humanitários SUD: “Parece
que em qualquer lugar onde houver

com uma rapidez incrível, e isso faz
uma diferença enorme. (…) É algo
admirável”.1
1. Gail McGovern, “Gail McGovern on Volunteers:
American Red Cross”, LDSCharities.org
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PRINCIPAIS PARCEIROS DOS SERVIÇOS
HUMANITÁRIOS SUD

Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais
(ADRA)
Academia Americana de Pediatria
Cruz Vermelha Americana
Asociación Dominicana de Rehabilitación [Associação Dominicana de
Reabilitação] (ADR)

44

Comprehensive Community Based
Rehabilitation in Tanzania (CCBRT)

Internacional para a Prevenção da
Cegueira]

Convoy of Hope

Comitê Internacional de Resgate

Fundación Solidaridad

International Society of WheelchairProfessionals (ISWP) [Sociedade
Internacional para Profissionais de
Cadeiras de Rodas]

Global Alliance for Vaccines and
Immunization (GAVI)
Himalayan Cataract Project

CARE International

Instituto Nacional de Rehabilitación

Serviços de Auxílio da Igreja Católica

Corpo Médico Internacional

Centro de Intergración Libre y Solidario de Argentina (CILSA)

International Agency for the
Prevention of Blindness [Agência

Islamic Relief USA [Socorro Islâmico
Americano]
Jhpiego
L V Prasad Eye Institute [Instituto
Oftalmológico L V Prasad]

Laerdal Global Health

Save the Children

Lions Clubs International Foundation: SightFirst

Sirindhorn Center

Motivação
Motivation Romania Foundation
Auxílio Islâmico
One Acre Fund
Orbis International
Real Medicine Foundation
Rotary Internacional

United Nations Foundation (Measles
and Rubella Initiative)

Southern Philippines Medical Center
(SPMC)
Survive and Thrive Global Development Alliance
Syrian American Medical Society
(SAMS)
UCP Wheels for Humanity Indonesia
(UCPRUK)
Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (UNDP)

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (UNHCR)
Fundo das Nações Unidas para a
Infância (UNICEF)
United States Agency for International Development (USAID)
Water For People
WaterAid
Programa Mundial de Alimentos
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CONECTAR-SE E
COMPARTILHAR


Quer estar informado sobre o que os Serviços Humanitários SUD
estão fazendo? Siga-nos no Facebook ou acesse nossa página no site
LDSCharities.org.

 jaimecapener

Adoro fazer novos amigos! Conhecer

Depois de servir por dois dias

 denisedeeallen

 crazymzungu

novas pessoas me lembra de como a

como voluntário, trabalhar bas-

especial no meu coração. Adoro ser-

vida é bonita. #EraEstrangeiro

tante e fazer novas amizades,

vir como missionária humanitária

oramos juntos e fomos para casa.

do #LDSCharities.

As crianças do #Kenya têm um lugar

“Quando o fizestes a um destes
meus pequeninos irmãos, a mim o
fizestes.” — Mateus 25:40 #GiveBack
#LDSCharities

Participe da conversa,
compartilhando sua história sobre
serviço usando o #GiveBack.
#LDSCharities #GiveBack #IWasAStranger
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“Ao refletirmos sobre
os ‘chamados urgentes’ daqueles que
precisam de nossa
ajuda, vamos nos
perguntar: ‘E se a
história deles fosse
a minha história?’”
— Linda K. Burton
Presidente Geral da Sociedade de
Socorro (“Era Estrangeiro”, Conferência Geral de abril de 2016).
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