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Nosso objetivo é alcançar um
mundo sem fome, sem pobreza e sem injustiça, no qual
todas as pessoas possam ter
uma vida digna.
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Quem somos
Pão para o Mundo empenha-se,
desde 1959, em prol da erradicação
da fome, da pobreza e da injustiça.
Com persistência. Confiabilidade.
E eficácia.
Trabalhamos em mais de 90 países
do globo, apoiando as pessoas pobres
e desfavorecidas, independentemente
de sua origem, idade ou religião.
Pão para o Mundo é uma organização de ajuda das Igrejas protestantes
na Alemanha. Estamos firmemente
implantados em todas as Igrejas
regionais e livres na Alemanha, em
suas congregações e Serviços de
Diaconia.
Nosso trabalho é financiado através
de doações, fundos estatais e fundos
eclesiásticos. Usamos o dinheiro que
nos é confiado de forma zelosa e
transparente.
Fazemos parte de redes internacionais, pois só podemos alcançar
nossos objetivos através do intercâmbio e da cooperação com outras
pessoas e organizações.

QUÉNIA ―
Durante uma pausa, as mulheres do grupo de auto-ajuda “Gomano”
partilham uma melancia de sua própria produção. Com a ajuda
da Igreja Anglicana, parceira de Pão para o Mundo na realização
de projetos, elas produziam com sucesso frutas e legumes, apesar
de uma forte seca.
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N E PA L ―
A organização nossa parceira RRN (Rural Reconstruction
Nepal) apoia as pessoas a reconstruírem sua vida, nas regiões
que foram afetadas pelo terremoto.

O que nos guia
O amor ao próximo
O sofrimento que existe em tantos
lugares do mundo toca-nos profundamente. Por isso, desejamos do
fundo do coração ajudar e apoiar
aqueles a quem falta o essencial para
viver.
A dignidade humana
Acreditamos que todos os seres
humanos são filhos de Deus e iguais
em direitos. Trabalhamos para
apoiar aqueles, cujos direitos são
desrespeitados e cuja dignidade é
violada.
Uma parceria global
Pão para o Mundo faz parte do
movimento ecuménico. A nível
mundial, procuramos a cooperação,
em plano de igualdade, com organizações eclesiásticas e organizações
associadas a igrejas.
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ÍNDIA ―
Nas regiões mais remotas do país, muitas
pessoas não têm acesso a energia elétrica.
Com o apoio financeiro de Pão para o
Mundo, a organização REDS (Rural Education for Development Society) fornece
células solares a famílias particularmente
pobres do estado federal de Karnataka.
Assim, até mesmo a cabana mais simples
tem iluminação.

Como trabalhamos

Ajudamos as pessoas a se ajudarem
a si próprias
Pão para o Mundo ajuda as pessoas a
se ajudarem a si próprias. Em mais
de 1.500 projetos na África, na Ásia,
na América Latina e na Europa do
Leste possibilitamos que pessoas
pobres e desfavorecidas se libertem,
por si próprias, de sua difícil situação. Para isso, trabalhamos em
estreita colaboração com organizações parceiras locais.

Enviamos profissionais especializados e voluntários
Nossas organizações parceiras dispõem de pessoal qualificado. Mas,
nos casos em que haja falta de conhecimentos especializados, Pão para
o Mundo disponibiliza profissionais
experientes, provenientes da Alemanha ou de outros países europeus.
Além disso, também enviamos jovens
adultos, que no âmbito de seu serviço
voluntário, apoiam o trabalho de
nossos parceiros.

Procuramos o diálogo com políticos e outros atores da sociedade
Se queremos erradicar a fome e a
pobreza não só pontualmente, mas
ao nível global, precisamos tornar
mais justas nossas políticas econômicas e comerciais e adotar modos
de vida mais sustentáveis. Por isso,
Pão para o Mundo procura o diálogo
e o debate com decisores da esfera
política, do setor privado e da sociedade e realiza trabalho na área de
educação para o desenvolvimento.
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O que fazemos
Asseguramos que as pessoas possam se alimentar
Há pessoas sofrendo fome e desnutrição em muitos lugares do mundo.
Ajudamos pequenos agricultores a
produzir suficientes alimentos.
Combatemos a pobreza
Um terço da população mundial é
pobre e, por isso, suas possibilidades
de ter uma vida decente são mínimas. Apoiamos os desfavorecidos a
aumentarem sua própria renda.
Possibilitamos o acesso à educação
Milhões de pessoas não sabem
ler nem escrever. Providenciamos
apoio para que as crianças possam
frequentar a escola e financiamos a
formação profissional dos jovens.
Promovemos a saúde
Doenças, como febre tifoide ou cólera, ainda estão amplamente disseminadas. Proporcionamos programas
de educação em saúde e ajudamos a
melhorar os cuidados médicos.
Proporcionamos o acesso a água
Em muitas regiões do mundo há
grande escassez de água. Possibilitamos que as pessoas tenham acesso
a água potável e que os agricultores
possam irrigar seus campos.

M A L ÁU I ―
A população da aldeia de Samuti está muito feliz pois, graças à
apoio da organização nossa parceira CARD (Churches Action in
Relief and Development), a colheita foi excecionalmente boa.
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BANGLADESH ―
O acesso à terra é negado a muitas pessoas pobres. A organização
nossa parceira CDA (Community Development Association)
ajuda-as a defenderem seus direitos.

O que fazemos
Defendemos os direitos humanos
Por toda a parte, vemos os direitos
humanos sendo espezinhados. Defendemos as pessoas que são vítimas
de violência ou injustiça.
Zelamos pela preservação da
Criação
A mudança climática e a destruição
ambiental afetam todas as pessoas,
porém, os pobres são os mais atingidos. Combatemos suas causas e
tentamos mitigar as consequências.
Apoiamos as mulheres
As mulheres são quem mais sofre de
fome, violência e discriminação. Providenciamos apoio, promovemos seu
empoderamento e nos empenhamos
pela igualdade de oportunidades das
mulheres. Promovemos a educação
sexual e ajudamos a melhorar a prestação de serviços de saúde.
Apoiamos as crianças e os jovens
Em muitos lugares do mundo,
meninas e meninos trabalham de
manhã até à noite, vivem na rua ou
são instrumentalizados como
crianças-soldados. Contribuímos
para que as crianças possam crescer
num ambiente seguro e tenham seus
direitos salvaguardados.
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PERU ―
Graças ao apoio da
organização nossa
parceira Diaconia,
famílias camponesas
indígenas do planalto andino têm de
novo a perspectiva
de um futuro melhor
(à esquerda).
INDONÉSIA ―
Na ilha de Alor, a
organização nossa
parceira Community
Development
Bethesda presta
ajuda para que as
crianças tenham um
bom começo de vida
(à direita).

Como pode
nos ajudar
Apoie nosso trabalho com uma
doação
Para podermos ajudar as pessoas
pobres, precisamos de seu apoio.
Qualquer quantia é importante! Com
sua doação, você contribui para que
aqueles que tem fome possam comer,
as crianças possam frequentar a
escola e pessoas doentes possam
receber melhores cuidados médicos.

Lembre-se de nós em seu testamento
Se quiser continuar fazendo o bem,
mesmo para além de sua própria vida,
pode também incluir Pão para o
Mundo em seu testamento. Dessa
forma, você pode garantir que seu
patrimônio seja usado de acordo com
sua vontade - e sem dedução de
impostos, pois estamos isentos do
imposto sucessório.

Torne-se um membro apoiante
Se quer ajudar-nos regularmente a
permitir que as pessoas tenham uma
vida digna, torne-se membro apoiante
de Pão para o Mundo com uma
doação mensal fixa à sua escolha.
Assim, você dá um contributo confiável, que permite ter um impacto
duradouro.

Junte-se a nossa comunidade
Pão para o Mundo também está ativo
na Internet. Subscreva nosso boletim
informativo, ou siga-nos no Facebook
ou no Twitter. Assim, você estará
sempre atualizado e pode nos apoiar,
por exemplo, subscrevendo petições
online. Só juntos podemos mudar o
mundo!

Sua doação chega
onde é preciso
Por favor, envie sua doação para
Brot für die Welt
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB
www.brot-fuer-die-welt.de/
spenden
Contate-nos
Brot für die Welt
Evangelisches Werk für Diakonie
und Entwicklung e. V.
Caroline-Michaelis-Straße 1
10115 Berlim
Alemanha
Telefone +49 30 65211 4711
kontakt@brot-fuer-die-welt.de
www.brot-fuer-die-welt.de

Somos auditados e recomendados
Agradecemos sinceramente a confiança que
deposita em Pão para o Mundo ao fazer sua
doação. Para garantir a utilização apropriada
e eficaz de todo o dinheiro que nos é confiado,
estabelecemos vários procedimentos de controle, que vão desde a auditoria independente
aos nossos parceiros de projetos até à auditoria para avaliação de nossas próprias contas
anuais, por uma empresa independente de
auditoria. Anualmente, o Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI, Instituto Central Alemão para Assuntos Sociais certifica o
uso apropriado dos fundos, através da atribuição de seu Selo de aprovação para Doações.
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