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CARTA DA MISSÃO

PRINCÍPIOS ORIENTADORES
Os Serviços Humanitários SUD são regidos por três princípios orientadores. Esses princípios, que se
baseiam em nossa fé em Jesus Cristo, fortalecem pessoas e famílias, seja qual for sua raça, religião
ou nacionalidade. Trabalhamos com muitos parceiros religiosos ou seculares para superar as falhas

Estamos encantados com o grande apoio

das soluções já existentes e ajudar as pessoas a progredir rumo à autossuficiência.

que recebemos no ano passado, em
nossos esforços de aliviar o sofrimento e

OS SEGUINTES PRINCÍPIOS REGEM NOSSO TRABALHO:

estimular a autossuficiência. Como uma
organização beneficente global, teste-

CUIDAR DOS MAIS NECESSITADOS

munhamos em primeira mão as neces-

Estamos todos conectados e temos

sidades urgentes das pessoas em todo

a responsabilidade de cuidar dos

o mundo. Em primeiro lugar, em nossos

CUIDAR

pensamentos, estão aqueles que sofrem

DOS MAIS

com os efeitos da fome na África e no
Oriente Médio. É inspirador fazer parte

NECESSITADOS

de um empenho tão grande para ajudar

necessitados. Em muitos casos, tanto
a ajuda imediata quanto as soluções
de longo prazo são necessárias para
ajudar uma comunidade.

os afetados.
Embora cuidar dos pobres e necessitados sempre tenha sido um princípio de A

PROMOVER O VOLUNTARIADO

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em 1985 teve início os Serviços Humanitários SUD, inicialmente como

Cada pessoa tem dons e talentos

um esforço da Igreja na Etiópia para aliviar a fome. Naquele ano, os membros da Igreja foram incentivados a ficar sem

para contribuir. Por meio do volunta-

comida e água por duas refeições e doar o dinheiro que teriam gasto naquelas refeições para aliviar a fome. Os então
6 milhões de membros arrecadaram mais de 11 milhões de dólares para prover comida, abrigo, água potável e tratamento médico para os necessitados. Trinta e dois anos depois, estamos engajados em esforços semelhantes, em uma
escala maior e mais sustentável. Por meio do empenho conjunto de diversas organizações locais, globais e religiosas, os
Serviços Humanitários SUD reduziram a fome e a desnutrição de mais de 1 milhão de pessoas em 2017.

PROMOVER O
VOLUNTARIADO

riado, tanto os que prestam serviço
como os que recebem o serviço são
beneficiados.

Além dos esforços para reduzir a fome, os Serviços Humanitários SUD também continuam a atender outras emergências e prover assistência em longo prazo por meio de outras iniciativas. Esses projetos incluem assistência em caso de
furacão nos Estados Unidos e no Caribe, ampliação do acesso à água potável na Armênia, treinamento para profissionais de medicina no Iraque, melhoria dos cuidados oftalmológicos na Colômbia e prover recursos para os sem-teto nos

INSPIRAR A AUTOSSUFICIÊNCIA

Estados Unidos.

Toda comunidade tem a capacidade e os recursos para encontrar

Este relatório mostra exemplos da generosidade de pessoas comuns que fazem contribuições importantes para nossos
esforços, sejam grandes ou pequenas. Também ressalta os parceiros extraordinários que trabalham conosco para realizar um trabalho significativo em áreas difíceis do mundo.

soluções para suas necessidades.

INSPIRAR A
AUTOSSUFICIÊNCIA

Quando pessoas e comunidades se
tornam mais autossuficientes, elas
estão preparadas para resolver desafios atuais e futuros e ajudar outras
pessoas.

SHARON EUBANK
Serviços Humanitários
Serviços Humanitários SUD
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BRUCE MUIR
Auxílio Emergencial
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KRIS MECHAM
Recursos da Comunidade dos EUA
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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

dar esperança.
6
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COMO
TRABALHAMOS
1º PASSO

2º PASSO

Recebimento
de fundos

Definição das
necessidades e
desenvolvimento
de projetos

◾◾A maioria dos nossos fundos humanitários vem de pequenas doações feitas por
membros fiéis da Igreja SUD. Outros fundos vêm da doação para as Organizações
Filantrópicas SUD.
◾◾Cem por cento das doações vão para
projetos humanitários. Nossos fundos são
usados nas melhores soluções possíveis
para cuidar dos necessitados.

◾◾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

4º PASSO

Identificação e
envolvimento
de parceiros

Envolvimento
de voluntários

◾◾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.

◾◾Temos milhares de congregações no mundo
inteiro e, por intermédio delas, identificamos
e envolvemos voluntários locais e especialistas bem treinados que contribuem com
projetos e apoiam nossos parceiros locais.

FUNDOS E DOAÇÕES

Desde 1985, os Serviços Humanitários SUD já forneceram
mais de dois bilhões de dólares em auxílio em 195 países
e territórios.
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 apoiar projetos e programas humanitários em todo o mundo, onde quer que haja necessidade. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias cobre todos os custos administrativos. Para saber mais sobre as doações para os Serviços Humanitários SUD, acesse o site give.LDS.org/humanitarian.
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ONDE TRABALHAMOS
[Armênia] Acesso
mais adequado à água
potável em 18 vilas

[Flórida, Texas e Caribe] Fornecimento de suprimentos
e auxílio na limpeza depois
da passagem do furacão
Harvey

[Colômbia] Treinamento
para mais de 300 profissionais em cuidados
oftalmológicos
[Peru] Ajuda às vítimas de
enchentes com comida, água
e abrigo

[Costa do Marfim]
Instruções aos alunos sobre práticas
de higiene

[Iêmen] Auxílio
no combate à
fome

[Timor-Leste] Construção de hortas elevadas para aumentar
a produtividade dos
agricultores

[Índia] Fornecimento de cadeiras de rodas para
2.470 pessoas

Em 2017,

os Serviços Humanitários SUD trabalharam em 139
países e territórios em 2.705 projetos com mais de

1.800 parceiros para servir milhões de pessoas.
10
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4. SOMÁLIA

NOVIDADES

2

7

3

RESPOSTA À FOME

1

Os Serviços Humanitários SUD se uniram a orga-

LEGENDA

nizações governamentais e sem fins lucrativos

Comida: Comida,

para lidar com a devastadora fome originada por

tratamento para a

5
6

4

Oriente Médio e na África. Comida, água, abrigo

5. SUDÃO DO SUL

Saúde: Convênio médico,

e outros esforços para prover recursos básicos

medicamentos, serviços médicos e de saúde,

foram dados a mais de 1 milhão de pessoas.

UNHCR:

Convoy of Hope:

UNICEF:

CRS:

WFP:

RMF:

desnutrição

causas naturais e pela intervenção do homem no

ADRA:

ADRA:

Save the Children:

CRS:

UNHCR:

IRC:

WFP:

RMF:

avaliação de saúde, tratamento de doenças
e vacinas

Esses parceiros incluem a Agência Adventista de
Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA),

Subsistência: Conserto de poços, melhoria

a CARE International, os Serviços de Auxílio da

dos pontos de água, reabastecimento de

Igreja Católica (CRS), a Convoy of Hope, a Rahma

rebanhos, gás de cozinha, tanques de gás

Relief Foundation, a Real Medicine Foundation

6. UGANDA

Convoy of Hope:

Abrigo

(RMF), a UNICEF EUA, a World Food Programme
(WFP), a Save the Children, o Comitê Internacional

RMF:

Água e saneamento: Água, saneamento e

de Resgate (IRC) e a Agência de Refugiados das

CRS:

higiene, filtros de água, purificação da água

Nações Unidas (UNHCR).

1. R.D. DO CONGO

2. NIGÉRIA

IRC:

UNICEF:

7. IÊMEN

Save the Children:

3. NIGÉRIA

CARE:

CRS:

ADRA:

Save the Children:

CARE:

UNHCR:

Rahma Relief:

WFP:

PARCEIROS

UNICEF:
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AUXÍLIO
EMERGENCIAL
“O VENTO SOPRAVA O CALOR PARA LONGE de nós. Assim que entramos
no carro e partimos, dava para sentir o calor através da janela”, contou Bill Kastner, descrevendo o incêndio que destruiu sua casa e milhares de outras casas
na Califórnia, Estados Unidos. Incêndios florestais destruíram muitas áreas do
oeste dos Estados Unidos em 2017, dando origem à necessidade de comida,
água, roupas e abrigo para os desabrigados.
Os Serviços Humanitários SUD responderam a essas e a muitas outras necessidades causadas por desastres em todo o mundo. Deslizamentos em Serra
Leoa mataram mais de mil pessoas e deixaram 3 mil residentes desabrigados.
Os Serviços Humanitários SUD e o Programa de Desenvolvimento de Iniciativas se uniram para fornecer colchões, comida e água para as pessoas afetadas
pelo desastre. Os Serviços Humanitários SUD ofereceram apoio às vítimas dos
furacões Harvey, Irma e Maria, nas ilhas do Caribe e no sul dos Estados Unidos.
Quando dois grandes terremotos atingiram o sul e o centro do México, os Serviços Humanitários SUD distribuíram comida, barracas, kits de higiene e outros
suprimentos de emergência.
Além disso, para oferecer apoio às vítimas de desastres naturais, provemos
assistência às pessoas afetadas pela fome constante em toda a África e o
Oriente Médio. Este ano, fechamos uma parceria com 11 organizações para
realizar 25 projetos diferentes de combate à fome, que forneceu o suporte

© UNICEF/UN0119996/Bradley

básico para a manutenção da vida dos necessitados.
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175 países e territórios desde 1985
111 projetos em 43 países em 2017
Esquerda: Um menino anda de bicicleta em meio à lama no Haiti após a passagem do furacão Irma.
Acima: Um menino parado em frente a uma construção de tijolos parcialmente destruída na ilha de
Anguila, após a passagem do furacão Irma.
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Os auxílios emergenciais aliviam o sofrimento após desastres naturais, agitação civil ou fome em todo o mundo
provendo recursos de curto prazo para a manutenção da
vida, como mantimentos, água, abrigo, roupas e artigos de
higiene pessoal.

© UNICEF/UN0119988/Bradley

Canto superior e inferior esquerdo: Muitas pessoas no Haiti ficaram desabrigadas devido às enchentes após a passagem do
furacão Irma. Canto superior direito: Fortes chuvas em Serra Leoa causaram um grande deslizamento que matou milhares
de pessoas. À direita: Voluntários consertam o assoalho de uma casa no Texas após a passagem do furacão Harvey.
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INICIATIVA
BENSON FOOD
ANNE WAFULA É PROPRIETÁRIA DE UM PEQUENO sítio no Quênia,
onde mais de 40 por cento do total da população trabalha na agricultura. Anne
costumava gastar 200 xelins quenianos (2 dólares) por dia em mantimento
para sua família de nove pessoas porque não conseguia cultivar alimentos
suficiente para eles. Duzentos xelins era uma carga financeira pesada sobre
a família de Anne, pois era uma parte significativa da renda da família. No
Quênia, uma família típica gasta quase 50 por cento de sua renda anual com
mantimentos.
Com a ajuda dos Serviços Humanitários SUD, a One Acre Fund levou seu
programa à comunidade de Anne. Anne se inscreveu no programa e recebeu
sementes de alta qualidade, fertilizantes e treinamento sobre o aperfeiçoamento de práticas agrícolas. Como resultado, Anne aumentou sua colheita
o suficiente para alimentar sua família e ter uma renda extra para pagar o
ensino de seus filhos.
Desde 2015, a One Acre Fund e os Serviços Humanitários SUD trabalham em
parceria para melhorar a vida de agricultores do leste africano como Anne.
Essa parceria já ajudou mais de 10 mil agricultores fornecendo-lhes sementes
e fertilizantes de boa qualidade, treinamento e apoio durante a colheita e a
venda dos alimentos. Esses agricultores têm a oportunidade de aumentar suas
colheitas mais facilmente e sair da pobreza, podendo assim oferecer uma vida
melhor para suas famílias.

31 países e territórios desde 2006
196 mil pessoas em 14 países em 2017
70 bolsas de estudo concedidas em 6 países
À esquerda: Uma jovem na Guatemala prepara uma refeição usando alimentos que sua família
cultivou.
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Os Serviços Humanitários SUD apoiam o empenho de
comunidades para melhorar a segurança alimentar por
meio de projetos voltados para a produção e armazenamento de alimentos e treinamento em nutrição. Auxiliamos os beneficiários a implementar práticas econômicas e
sustentáveis que melhorarão a qualidade de vida, reduzirão as doenças e aumentarão a autossuficiência.

No centro, à direita: Uma mulher no Camboja trabalha no arrozal perto de sua casa. Todas as outras fotos: A Iniciativa Benson Food fornece animais de
criação e ensina técnicas de horticultura e culinária para melhorar a segurança alimentar.
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TRATAMENTOS
OFTALMOLÓGICOS
MARY, UMA MULHER NA LIBÉRIA, FOI ACOMETIDA de catarata, o que
obscurecia sua visão. Sem a cirurgia e os cuidados adequados, Mary perderia
completamente a visão. Entretanto, Mary passou por uma cirurgia em 2017,
que removeu a catarata de um olho e a substituiu por uma lente artificial. As
lentes melhoraram a visão de Mary. Agora ela consegue preparar as refeições
e ir aos lugares sozinha, o que a fez ganhar um novo senso de independência,
confiança e mobilidade.
Em 2017, os Serviços Humanitários SUD doaram mais de mil lentes e outros
equipamentos oftalmológicos na Libéria, para ajudar pessoas como Mary.
Participamos de projetos semelhantes em países como a Romênia, Serra Leoa
e Índia, onde demos suporte para correção da catarata em crianças e adultos.
Também fornecemos orientação para médicos e equipes locais, assim como
equipamentos para cuidados com a visão em mais de 40 países.
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. Também fornecemos orientação
profissional, equipamentos, suprimentos e programas para ampliar serviços
oftalmológicos no local onde as pessoas residem. Nosso objetivo é dar aos
médicos locais as ferramentas necessárias para facilitar os cuidados com a
visão em seus próprios países e ajudar milhares a restabelecer a visão.

73 países e territórios desde 2003
97 mil pessoas em 40 países em 2017
Esquerda: Uma menina no Camboja faz um exame oftalmológico. Acima: Um menino na Índia realiza um exame oftalmológico.
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Os Serviços Humanitários SUD ajudam a prevenir o tipo de
Acima: Enfermeiras sentadas ao ar livre em um hospital na Libéria. Canto inferior esquerdo: Uma enfermeira orienta um paciente
durante um exame oftalmológico. Canto inferior direito: Um menino brinca com um equipamento oftalmológico. Extrema direita:
Uma menina na Índia que passou a usar óculos recentemente senta-se e lê um livro.

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.
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CUIDADOS COM
A MÃE E COM O
RECÉM-NASCIDO
KAFIA HASHIM KANIR É INSTRUTORA NA HAWLER Medical University
College of Nursing em Erbil, Iraque. Um dia ela acompanhou sua irmã grávida
até a maternidade e outra mulher que esperava sua consulta entrou em trabalho de parto. Uma parteira rapidamente atendeu e ajudou a mulher durante o
parto. Kafia interferiu para ajudar e observou que o recém-nascido não estava
respirando. Ela havia recebido treinamento e certificação no programa Helping
Babies Breathe [Ajudar os Bebês a Respirar] e rapidamente colocou mãos à
obra para ressuscitar o bebê com segurança.
Kafia é uma das muitas instrutoras que auxilia no treinamento e na orientação
de médicos, parteiras e enfermeiras sobre técnicas adequadas de ressuscitação.
Ao oferecer às auxiliares de parto e enfermeiras, como Kafia, 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 programas de capacitação de treinadores voltados para
médicos, enfermeiras e parteiras com base em programas de treinamento
nacionalmente reconhecidos 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].

92 países e territórios desde 2003
34 mil pessoas treinadas em 38 países em 2017
Esquerda: Uma enfermeira na Guatemala segura uma boneca durante o programa de treinamento
do Helping Babies Breathe [Ajudem os Bebês a Respirar].
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ÁGUA POTÁVEL E
SANEAMENTO
EM UMA VILA PERTO DE FREETOWN, SERRA Leoa, famílias costumavam
esperar de duas a três horas todos os dias para encher um galão com 19 litros
de água, em uma única torneira com pouco fluxo. Muitas famílias tinham
vários galões para encher de uma vez, o que aumentava o tempo de espera.
Em 2017, os Serviços Humanitários SUD fecharam uma parceria com a vila no
alto de uma colina para fornecer tanques de armazenamento de água, juntamente com várias torneiras para melhorar o processo de encher os galões. Hoje,
não há fila de espera para as famílias encherem seus galões de água. Uma vez
que o sistema hídrico tem várias torneiras com um bom fluxo de água, as famílias podem encher vários galões de água em um curto período de tempo. Isso
significa que as crianças da vila têm mais tempo para estudar, ler e se concentrar nos estudos.
Os Serviços Humanitários SUD trabalham com várias comunidades, governos
locais e organizações parceiras como a Water For People, WaterAid e a Catholic
Relief Services para estabelecer sistemas hídricos sustentáveis. Os Serviços
Humanitários SUD e nossos parceiros também fornecem treinamento para
famílias sobre melhorar a higiene, bem como a manutenção e operação do
sistema hídrico. Por meio desse trabalho, as comunidades estão capacitadas a
atender à necessidade de água a longo prazo.

76 países e territórios desde 2002
514 mil pessoas em 25 países em 2017
Esquerda: Uma jovem na Guatemala bebe água potável de um novo poço em sua vila.
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Os Serviços Humanitários SUD fornecem fontes de água
potável às comunidades, melhores instalações sanitárias e

Esquerda: Um grupo de mulheres na Índia caminha em direção ao poço mais próximo para buscar água. No alto à esquerda: Um menino toma banho
com água limpa. No alto à direita: Uma jovem no Camboja lava a louça com água limpa. Embaixo: Um menino bebe água de uma bomba d’água em um
campo de refugiados no Sri Lanka.

treinamento sobre higiene adequada para eliminar doenças
transmitidas pela água. Usamos materiais de fácil manutenção para os comitês locais de água.
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IMUNIZAÇÃO
DURANTE UMA VISITA A UMA CLÍNICA MÉDICA em Freetown, Serra
Leoa, Caryl M. Stern, presidente e CEO da UNICEF EUA conversou com uma
mulher local que segurava um bebê. A mulher disse a Stern: “Perdi meu primeiro filho devido ao tétano. Ele tinha apenas 7 dias de idade. Tomei a vacina
[contra o tétano] porque vim à clínica com meu amigo que veio tomá-la. Deus
me abençoou com outro filho. Esse é saudável”.
“Aí está”, Stern explicou depois. “A diferença que uma campanha de vacinação
pode fazer. Não era apenas um monte de números. Era uma mulher cujo bebê
agora sobreviveria.”
Todo ano 34 mil recém-nascidos e muitas mães morrem de tétano materno
e neonatal (TMN). Em 2017 — com o auxílio de parceiros como o UNICEF — o
Haiti, a Etiópia, e as Filipinas eliminaram o TMN. A eliminação dessa doença em
muitos países representa um progresso significativo, mas ainda há 15 países
onde o TMN causa mortes que poderiam ser evitadas.
Fazemos parcerias com profissionais de imunização no mundo todo, como o
UNICEF e a GAVI, a fim de aumentar as vacinas de rotina e reduzir o número de
mortes por tétano e muitas outras doenças que podem ser evitadas.

45 países e territórios desde 2003
Crianças protegidas contra 5 doenças em 2017
Esquerda: Um grupo de mães na Índia espera em uma rua estreita para que seus filhos sejam
imunizados.
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CADEIRAS
DE RODAS
TRABALHANDO PARA O GOVERNO CAMBOJANO, OUM HIENG pisou
em uma mina terrestre e perdeu as duas pernas. Em 1994, ele recebeu sua primeira cadeira de rodas, o que o permitiu ser mais independente. Oum então
começou a trabalhar como pintor, utilizando spray, e entrou em contato com
uma fábrica de cadeiras de rodas no Camboja que ajuda os Serviços Humanitários SUD a distribuir cadeiras de rodas. Oum tem orgulho de trabalhar na
fábrica e ajudar a fornecer cadeiras de rodas para pessoas que precisam delas.
Os Serviços Humanitários SUD ajudam pessoas como Oum ao trabalhar com
parceiros no local onde as pessoas residem para prover cadeiras de roda de
qualidade de acordo com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Doamos cadeiras de rodas e aparelhos de mobilidade para organizações parceiras
locais, que os adaptam às pessoas que necessitam. Os parceiros avaliam as
necessidades individuais, adaptam as cadeiras de rodas para as pessoas e
fornecem treinamento para aqueles que recebem as cadeiras de rodas. Os
parceiros treinam e fornecem ferramentas para grupos locais que fazem reparos e manutenção nas cadeiras de rodas, garantindo que seus destinatários
possam utilizá-las por um longo tempo.
Os Serviços Humanitários SUD recentemente contrataram a Colours ’N Motion
para desenvolver e fabricar três novos modelos de cadeiras de rodas muito
mais ajustáveis, mais adaptáveis para cada usuário. Os novos modelos, juntamente com o treinamento e as ferramentas para o reparo e a manutenção,
ajudarão a garantir que seus destinatários possam utilizá-las por um longo
tempo.

133 países e territórios desde 2001
49 mil pessoas em 41 países em 2017
Esquerda: Oum Hieng na fábrica onde ele pinta e monta a estrutura das cadeiras de rodas para os
Serviços Humanitários SUD.
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Acima, à esquerda: Uma fisioterapeuta ensina um jovem a operar sua cadeira de rodas. Acima, à direita: Rodas de cadeiras de
rodas esperam para ser montadas. Embaixo: Uma mulher na Guatemala corta um molde para uma cadeira de rodas. À direita: Um
homem no Camboja fabrica partes de uma cadeira de rodas.

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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@ WaterAid/Al Shahriar Rupam

A JUDA AOS
REFUGIADOS
MILHÕES DE REFUGIADOS EM TODO O MUNDO continuam lutando
enquanto são forçados a deixar suas casas devido à guerra, à fome, a condições de vida perigosas e doenças. Raiju Begum estava com sete meses de
gravidez quando sua vila em Myanmar foi atacada e ela fugiu para um campo
de refugiados em Bangladesh. Enquanto vivia no campo, Raiju tinha que caminhar 20 minutos de ida e volta e descer uma colina para buscar água. Os Serviços Humanitários SUD fizeram uma parceria com a WaterAid para providenciar
poços dentro dos campos em Bangladesh e auxiliar refugiados como Raiju a
terem um acesso mais fácil à água potável.
Os Serviços Humanitários SUD continuam a agir diante da crise dos refugiados
com o apoio de muitos parceiros confiáveis como a WaterAid. Esses parceiros
nos ajudam a fornecer aos refugiados suporte essencial como comida, água
potável, abrigo, roupas e cuidados médicos. Além de prover suporte essencial,
os Serviços Humanitários SUD auxiliam no fornecimento de abrigo e na adaptação dos campos de refugiados para suportar o inverno em todo o mundo.
Para lidar com as necessidades dos refugiados, os Serviços Humanitários SUD
continuam a usar uma abordagem de três partes: alívio imediato, auxílio de
longo prazo e suporte para o reassentamento. O alívio imediato dos Serviços
Humanitários SUD inclui o fornecimento de comida, água, abrigo e roupas. A
ajuda de 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. O suporte para o reassentamento inclui ajudar os
refugiados a encontrar emprego e receber treinamento em idiomas nos países

© UNICEF/UN012790/Georgiev

de destino.
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119 países e territórios desde 1985
378 projetos em 49 países em 2017
Esquerda: Um menino anda nos trilhos que cortam um campo de refugiados na Grécia. Acima: Raiju
fugiu para Bangladesh enquanto estava grávida de sete meses, depois que sua vila em Myanmar foi
atacada.
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PROJETOS
COMUNITÁRIOS
EM MUITOS CASOS, OS PROBLEMAS COMUNITÁRIOS SÃO abordados
melhor quando utilizamos parceiros locais que empregam soluções locais
comprovadas. Essas soluções são implementadas por meio de projetos comunitários, que são desenvolvidos, personalizados e administrados localmente
para atender às necessidades cotidianas e ajudar famílias e indivíduos a se
tornarem autossuficientes. Por meio desses projetos, parceiros locais podem
cuidar de uma grande variedade de necessidades das comunidades.
Marcelina, uma jovem na Guatemala, ficou órfã muito jovem e agora mora
com os avós. Em fevereiro de 2017, os Serviços Humanitários SUD fizeram uma
parceria com uma escola na comunidade de Marcelina e doaram computadores para melhorar o ensino na escola e a qualidade da formação dos alunos.
Marcelina e seus colegas agora têm a oportunidade de aprender e aperfeiçoar
as habilidades que os ajudarão a alcançar seus futuros objetivos profissionais.
Outros projetos comunitários notáveis no ano passado, incluem treinamento
de primeiros socorros em Gana, apoio às pessoas deficientes na Indonésia,
treinamento educacional especial na Guiana e tratamento e prevenção de
diabetes no Pacífico.

173 países e territórios desde 2001
1.868 projetos em 103 países em 2017
Esquerda: Alunos na Guatemala aprendem computação para melhorar suas chances de conseguir
um emprego melhor quando estiverem mais velhos.
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Esquerda: Voluntários servem um lanche para os necessitados em St. Vincent de Paul Dining Hall em Salt Lake City, Utah. Acima, à esquerda: Uma
mulher somali segurando seu filho na entrada de sua nova casa nos EUA. Acima, à direita: Um homem sírio que participa das aulas ministradas pelo
English Skills Learning Center [Centro de Aprendizado de Inglês] no Centro Humanitário.

PROJETOS NOS EUA
Os Serviços Humanitários SUD sempre apoiaram as comunidades e organizações dentro dos Estados Unidos, mas em 2017, formamos a National Community Resources [Comunidade de Recursos Nacionais] para nos concentrarmos
em projetos nos EUA. A nova divisão faz parceria com organizações nacionais e
locais, para lidar com questões como os sem-teto, os imigrantes e o reassentamento para refugiados, e outros projetos comunitários.
No início do ano, os Serviços Humanitários SUD doaram 10 milhões de dólares
para organizações locais auxiliarem na construção de mais casas em Salt Lake
Valley para pessoas com grande necessidade. A falta de um lar afeta muitas
comunidades e famílias, e nos empenhamos em ajudar os necessitados a
melhorar suas circunstâncias pessoais e, por fim, tornarem-se autossuficientes. Os Serviços Humanitários SUD contribuíram com 5 milhões de dólares
para nove agências de reassentamento nacional, que auxiliam refugiados
recém-chegados a se integrar nos Estados Unidos.
Temos o compromisso de oferecer apoio aos refugiados e imigrantes
enquanto eles se adaptam à vida nos Estados Unidos. Os Serviços oferecidos
aos imigrantes proporcionam centros de boas-vindas, aulas de adaptação
cultural e aconselhamento jurídico às pessoas que imigraram para os Estados
Unidos. Esses serviços comunitários e aulas fornecem assistência personalizada aos imigrantes e suas famílias. Os Serviços para refugiados trabalham
em parceria com outras agências para auxiliar os refugiados a se integrarem
de modo bem-sucedido em áreas estratégicas como o aprendizado de inglês,
adquirir habilidades para um emprego e apoio social.
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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 (ADR)
CARE International
Serviços de Auxílio da Igreja
Católica
Centro de Intergración Libre y
Solidario de Argentina (CILSA)
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Comprehensive Community Based
Rehabilitation in Tanzania (CCBRT)

Comitê Internacional de Resgate

One Acre Fund

Convoy of Hope

International Society of
Wheelchair Professionals (ISWP)

Orbis International

Fundación Solidaridad

Jhpiego

Global Alliance for Vaccines and
Immunization (GAVI)

L V Prasad Eye Institute

Himalayan Cataract Project
Instituto Nacional de
Rehabilitación
Corpo Médico Internacional
International Agency for the
Prevention of Blindness

Laerdal Global Health
Lions Clubs International
Foundation: SightFirst
Motivação
Motivation Romania Foundation
Auxílio Islâmico

Rahma Relief
Real Medicine Foundation
Rotary Internacional
Save the Children
Sirindhorn Center
Southern Philippines Medical
Center (SPMC)
Survive and Thrive Global
Development Alliance

Syrian American Medical Society
(SAMS)
UCP Wheels for Humanity
Indonesia (UCPRUK)

United States Agency for
International Development
(USAID)
Water For People

Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (UNDP)
United Nations Foundation
(Measles and Rubella Initiative)

WaterAid
Programa Mundial de Alimentos

Alto Comissariado das Nações
Unidas para Refugiados (UNHCR)
Fundo das Nações Unidas para a
Infância (UNICEF)
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ENVOLVA-SE
Conecte-se | FIQUE POR DENTRO DO QUE ESTÁ ACONTECENDO e onde estamos

trabalhando. Siga-nos no Facebook ou visite LDSCharities.org. Você também pode se tornar
um defensor dos necessitados compartilhando informações sobre o trabalho dos Serviços
Humanitários SUD.

Doe | DEPENDEMOS DE SUA GENEROSIDADE EM A JUDAR para dar suporte a nossos

esforços em auxiliar e desenvolver projetos. Cem por cento de suas doações aos Serviços

Humanitários SUD levarão auxílio à pessoas muito necessitadas. Você pode fazer uma doação visitando give.LDS.org/humanitarian.

Sirva | CONSIDERE AS NECESSIDADES EM SUA COMUNIDADE e o que você pode fazer

para ajudar. Você pode encontrar iniciativas locais visitando sites como o justserve.org.

Compartilhe seu serviço conosco usando as hashtags #LDSCharities [#ServiçosHumanitáriosSUD] e #JustServe [#ApenasSirva] em suas mídias sociais.
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é um país com água em abundância;

cozinha para uma escola no Quênia e

foram mortos enquanto eles, Azubar

porém, três quartos dos 50 milhões

deu início a um programa alimentar.

e seus outros dois filhos fugiam para

de pessoas não têm acesso à água

No primeiro dia do programa ali-

Bangladesh para tentar sobreviver.

potável. As pessoas passam horas se

mentar, preparamos a refeição: 100

No dia da distribuição de comida no

deslocando todos os dias para buscar

litros de feijão e 200 litros de arroz, e

campo de refugiados de Rohingya, ela

água para suas famílias, geralmente

alimentamos 320 crianças felizes.

gritou: “Shukuriah”, que significa “obri-

A República Democrática do Congo

de fontes contaminadas.

O #LDSCharities construiu uma

O marido, o filho e o avô de Azubar

gada”. Obrigado a rede de contatos da
#ADRA e ao #LDSCharities pela ajuda.
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“Estamos unidos em nosso compromisso
em nome de uma causa maior que nos
motiva a doar-nos, doar nosso tempo e
nossa energia em favor de nosso próximo.”
— Jean B. Bingham, presidente geral da Sociedade
de Socorro (painel de debate da ONU de abril
de 2017 — “Focus on Faith” [Foco na fé])
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