Sociedade de São Vicente de Paulo

Conselho Geral Internacional

RELATÓRIO ANNUAL 2019
A CIAD (Comissão de Ajuda Internacional e Desenvolvimento) é uma
comissão do Conselho Geral Internacional da Sociedade de São Vicente
de Paulo que examina solicitações de financiamento para os Projetos da
Sociedade em todo o mundo. Sua ação se concentra na ajuda de
emergência, reabilitação após desastres, desenvolvimento de projetos, e a
expansão e fortalecimento da Sociedade.
A CIAD consiste de 8 dos voluntários da Sociedade de São Vicente de
Paulo, de todos os continentes, apoiado por um membro da equipe.
Esta ação é financiada pelas doações dos Conselhos Nacionais,
principalmente em resposta a apelos após grandes catástrofes, mais raramente, por doadores
externos. A CIAD não capta recursos diretamente do público em geral desde a sua fundação e a
fonte é reservada para o Conselho Nacional.
Fornece ajuda de emergência em situações de crises humanitárias e programas de recuperação de
fundos (após desastre natural por exemplo), bem como trabalho de desenvolvimento. É também
responsável pelo monitoramento do uso dos fundos alocados para estes projetos ao redor do mundo.

Algumas figuras...

Oriente Médio

€ 191 559
24%

CIAD apoio em 2019:

€ 808,885
60 intervenções
41 países

Europa
€ 15 797
2%

Africa
€ 199 564
25%

America
€ 56 868
7%
Asia
€ 345 097
42%

PARTE 1: VISÃO GERAL DE CONCESSÕES DE 2019
1. Desastres (natural ou provocados pelo homem) : € 661,180
a. Emergência (€ 60,108 -8 %)
Ações de emergência da CIAD são pequenas intervenções destinadas a dar apoio às vítimas
imediatamente após um desastre, aproveitando a presença local de vicentinos, que geralmente
fornecem assistência de emergência, como alimentos, medicamentos, água ou roupas, cobertores ou
tendas. Eles são limitados a € 3-5.000, como emergência não é a especialidade da conferência.
Em 2019, este processo foi usado em
diversas ocasiões:
-

Inundações em Moçambique,
Malawi, Zimbabwe, Canadá,
Nepal
Seca em Angola e Namíbia
Fome em Madagascar
Tremor de terra na Albânia
Ciclone Dorian nas Bahamas
Situação política, guerra,
terrorismo ou assistência a
refugiados em Moçambique,
Iraque, Burkina Faso, Líbano.

Desenvolvimento
€ 120 916
15%

SSVP
€ 26 789
3%

Desastres:
Emergência
€ 60 108
8%

Desastres :
Reabilitacão

€ 601 072
74%

b. Reabilitacão(€ 601,072 – 74%)
Projetos de reabilitação de longo prazo são o caminho para a SSVP “trazer as pessoas de volta à
vida normal” através da educação, formação profissional, reconstrução, etc.

Líbano – Assistência aos Refugiados – (€ 116,540)
Beneficiários: 90 refugiados idosos e 20 crianças
SSVP no Líbano :
43 Conferências and 755 membros – www.stvincent-lb.org
Líbano, um país de 4 milhões de habitantes, está hospedando 1,5
milhões de refugiados, principalmente da Síria e Iraque vivendo
em grande pobreza.

SSVP no Líbano, com o apoio da CIAD, está oferecendo refeições
duas vezes por semana para 90 idosos e oferecendo bolsa integral a
20 crianças, todos refugiados da Síria e Iraque.

Síria – Gerador para idosos - € 14,855
SSVP em Aleppo – 10 Conferências – 75 membros
Como a situação está melhorando lentamente após muitos anos de guerra,
no meio da fase de reconstrução em Aleppo, a SSVP iniciou a reforma de
sua casa para idosos com 35 residentes e 10 funcionários. Com o
racionamento de energia elétrica, foi essencial ter um gerador para trazer
os moradores de volta a um local decente, depois de quase 5 anos de exílio
forçado.

Filipinas – “Reconstruindo vidas – Programa (ano 6) - € 46,480
em 2019
SSVP nas Filipinas : 546 Conferências e 7.280 membros –
www.ssvp.ph

começou em 2014 para aliviar o
super tufão Haiyan, cobrindo

Este programa de € 1.3
milhões,
5 de 8 anos
sofrimento das vítimas do
vários campos como:

Educação (taxas escolares,
material,
comida
e
acomodação para 800 alunos
no ensino médio, faculdade e
profissional)
Reconstrução de 200 casas
Saúde (missões e campanhas médicas)
Meios de subsistência (lançamento de uma cooperativa para criar pequenas empresas e microcrédito para 500 pessoas)

Índia: Inundações de Kerala e ciclone Gaja - € 278,660
SSVP na Índia : 7.300 Conferências e 67.000 membros –
www.ssvpindia.in
No final de 2018, a Índia foi atingida por desastres
naturais graves, em particular o ciclone Gaja e as
inundações em Kerala. Com o apoio da CIAD, a SSVP
pode trazer:
Educação suporte para 360 estudantes
Projetos de auto-ajuda e ajuda para 500 famílias
Reparos e reconstrução de 112 casas

Madagascar – Assistência para vítimas de ciclone – (€ 25,186)
SSVP em Madagascar : 160 Conferências – 3.000 membros
Madagascar é um dos países mais pobres do
mundo e é atingido anualmente por ciclones.
Com ajuda da CIAD, os vicentinos concluíram o
programa de reconstrução iniciado em 2018 e
conseguiu reconstruir 12 casas.

Malawi – Assistência a vítimas de inundação – (€ 25,086)
SSVP em Malawi : 121 Conferências – 2.800 membros
Malawi é afetado anualmente por uma sucessão de
inundações e períodos de seca. Este ano, a ajuda da CIAD
permitiu fornecer alimentos para cobrir situações de
emergência extrema para 300 famílias, mas também com
colheita, tentar favorecer a segurança alimentar dos
beneficiários, e evitar a mera assistência sempre que
possível.

Moçambique – Alívio de inundações e ciclones – (€ 25,000)
SSVP em Moçambique : 34 Conferências
Em um espaço de 2 meses (Fevereiro e Março) Moçambique sofreu
sucessivos desastres naturais de pequena e grande escala que em
conjunto deixaram milhares de pessoas mortas, enquanto milhões
a mais no pântano da vunerabilidade e da extrema pobreza.
Com ajuda da CIAD, a SSVP forneceu refeições a 500 famílias,
alimento e apoio agrícola, como sementes e treinamento, enquanto
cerca de 400 famílias beneficiaram de formas complementares de
apoio em material de construção. Um total de 600 familias também
se beneficiaram da rede mosquiteira e cloro para purificar água.

Venezuela : crise econômica - € 8,847
SSVP na Venezuela : 16 Conferências – 410 membroshttps://www.facebook.com/SSVPvenezuela/
A Sociedade na Venezuela está se esforçando para continuar
prestando assistência aos pobres na terrível crise política e econômica pela qual
o país está passando. É até difícil enviar fundos para o país; entretanto, a CIAD
conseguiu dar esse pequeno suporte para distribuir cestas de alimentos e apoiar
cantinas da SSVP.

Sri Lanka – Projeto educacional para vítimas de guerra - € 9,859
SSVP em Sri Lanka : 335 Conferências – 3.500 membros
Em diversos distritos do Sri Lanka, muitas famílias ainda vivem em uma condição muito vulnerável
após 30 anos de guerra, embora tenha terminado há 10 anos. A Sociedade selecionou 705 estudantes
para apoiá-los com material escolar e ou roupas, alimentos, bicicletas, cursos especiais, escola noturna
e equipamentos como mesas, cadeiras e computadores.

E também…
Reparos na casa de idosos da SSVP na Argentina,
Assistência alimentar e humanitária às pessoas deslocadas por terroristas em Burkina Faso
Assistência alimentar às vítimas da seca na Zâmbia
Cobertores para o inverno no Nepal

2. Desenvolvimento (€ 120,916 – 15%)
Camarões – Fazendas -€ 2,300(€ 20,000)
SSVP em Camarões: 192 Conferências
Uma Conferência nos Camarões criou uma fazenda, e solicitou o
apoio da CIAD para alguns custos iniciais e de desenvolvimento. Uma
primeira fase de € 2.300 foi concedida para cobrir os custos de
legalização, de modo que a Conferência possuía legalmente as terras
doadas para o projeto. Isto se transformará em um projeto de criação
de lucro e emprego.

Burkina Faso – treinamento para criação de suínos - €
8,020
SSVP em Burkina Faso : 31 Conferências – 800 membros
O projeto consiste em criação de pequenas fazendas, nas
instalações dos beneficiários, em que 5 a 10 jovens da paróquia
devem ser treinados a cada ano, durante um mês, no manejo da
criação de suínos e apoiado em sua criação para melhorar sua
criação em seu ambiente. Isso inclui a configuração de material
das fazendas, fornecimento de leitões, manutenção inicial e
alimentação e treinamento profissional para que os
beneficiários alcancem a auto-suficiência e a segurança alimentar.

Sudão do Sul
SSVP no Sudão do Sul: 29 Conferências
Seja no orfanato da esperança - € 15,000
Considerando que não é sua vocação, a CIAD está ajudando a
cobrir parte dos custos de funcionamento de um orfanato que
fornece todas as necessidades (acomodação, alimentos, acesso
a educação) para 20 crianças de rua. Este é um suporte
contínuo a partir de 2018

Fazenda piloto - € 15,000
Com a CIAD e a ajuda de outros parceiros, a SSVP no Sudão
do Sul está desenvolvendo uma fazenda a fim de cultivar
culturas orgânicas de alto rendimento para gerar renda para
sustentar projetos, melhorar a segurança alimentar e alimentar
os pobres através de preços subsidiados.

Brasil – Banheiro móvel - € 8,000
SSVP no Brasil 15.500 Conferências – 150.000
membros
Por ocasião do contato semanal com pessoas sem-teto,
trazendo comida, artigos de higiene pessoal, roupas e
cobertores durante a noite, também oferecendo escuta
fraternal a essas pessoas assistidas, os vincentinos de
Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, e a partir daí
começou a reunir as principais demandas dessa
população de rua, buscando resgatar aspectos
relevantes para o estabelecimento da vida humana em
condições dígnas. Entre essas demandas, a necessidades de um lugar para tomar banho se
destacou marcadamente nas fileiras de homens e mulheres atendidos. Assim a CIAD apoiou a
compra e adaptação de um trailer, que será capaz de ser deslocado pela cidade para atender os
sem-teto, oferecendo banheiros para homens e mulheres.

Jerusalém – Jardim de infância e apoio à formação profissional - € 34,000
A única Conferência da SSVP em Jerusalém está se esforçando
para diminuir a “fuga de cérebros” e especialmente católicos deste
berço do cristianismo. A SSVP está pagando taxas para enviar
crianças ao jardim de infância, com a dupla vantagem de favorecer
sua educação e socialização e de permitir que seus pais arranjem
um emprego. Além do mais, a SSVP está financiando a formação
profissional de jovens locais, para que eles possam encontrar um
emprego local, e não precisem fugir da cidade.

E também…
Myanmar – Seções de treinamento sobre mudanças sistêmicas para membros
Itália – Apoio a uma atividades de pais em favor de famílias pobres
Senegal – Acomodação para estudantes da SSVP no Centro de Treinamento Profissional

3. Expansão da SSVP (€ 26,789 – 3%)
a. “SSVP Plus” (€ 10,733)

“SSVP Plus” é um programa do CGI para estabelecer ou estabelecer a SSVP em países onde não
está. As missões neste contexto ocorreram no Níger, Libéria, Tanzânia e nas Ilhas Cayman.
b. Fortalecimento da SSVP (€ 16,056)

Para ajudar a desenvolver ou fortalecer a SSVP em países onde é fraca, a CIAD apoiou o
financiamento de vários tipos de atividades, como treinamento, apoio aos custos de funcionamento
dos conselhos nacionais, equipamento material ou financiamento de montagens. Isto ocorreu na
República Centro Africana, Madagascar, República Democrática do Congo, Venezuela, Panamá,
Honduras e Nepal.

PART 2 : ALGUNS PROJETOS PASSADOS
Nepal: Reconstrução de terremotos (€ 780,000 em 3 anos)
Após o tremendo terremoto que ocorreu em 2015, a SSVP inciou um
ambicioso programa de reconstrução em 2016 junto com a Caritas. As
300 casas planejadas foram finalizadas em 2018.
Além do mais, as conferências da SSVP montaram alguns pequenos
projetos, como porquinhos e outros projetos de auto-ajuda para criação
de animais, apoio educacional, assistência médica ou provisão de alimentos.

República Centro Africana – Assistência para vítimas de guerra e terror - € 38,950
O país mais pobre do mundo está sofrendo uma turbulência
extremamente violenta. A SSVP presta assistência a milhares
de pessoas deslocadas, fugindo da violência ou voltando para
casa.
Com a CIAD, 4 missões foram organizadas em 2017 e 4 em
2018 para distribuir comida, artigos de higiene e domésticos e roupas.

Etiópia – Formação profissional na prisão - € 4,300
Com o benefício extra de restabelecer a SSVP na Etiópia, uma
conferência está trabalhando em uma prisão em Ambo,
comprou uma máquina de solda e uma máquina de madeira
para permitir que os presos recebam treinamento, trabalhar e
fazer alguns benefícios para ganhar a vida.

Benin – Equipamentos para o Centro Médico da SSVP - € 14,265
Com a ajuda da SSVP francesa e apoio da igreja local, a SSVP
em Benin criou um centro médico em uma área à beira do
lago sem instalações médicas. A CIAD financiou a compra de
material médico. Agora, isso dá a uma área de 200.000
pessoas acesso à assistência médica, que é um sucesso
excepcional.

Líbano – Projeto de refeições - € 17,377
A CIAD apoiou a criação por uma conferência, de uma oficina
de culinária/catering que participa do desenvolvimento local
através da compra da produção agrícola local, criação de
empregos e atividades geradora de renda para os
trabalhadores e para a conferência.

Botswana – Centro de informações da SSVP para o Centro de
crianças - € 13,800
A Conferência da Catedral de Cristo Rei administra uma casa chamada
“Centro da SSVP” para crianças órfãs e
idosos desfavorecidos que não têm parentes para cuidar deles.
A CIAD apoiou a construção de uma biblioteca, área de estudo e
laboratório de computador para as crianças hospedadas neste
Centro. A SSVP também concede acesso a outras crianças
desfavorecidas do bairro.

Através da CIAD, o CGI está constantemente tentando apoiar os esforços
dos vicentinos para ajudar nossos amigos necessitadas em todo o
munndo! As necessidades são enormes, permanentes, mudando e não se
limitando a grandes desastres bem divulgados! Nossa Comissão de Ajuda
e Desenvolvimento Internacional precisa de apoio contínuo para
continuar seu trabalho vital!
Conferências ou Conselhos que
desejam apoiar a CIAD podem
fazer através do Fundo para a
Solidariedade Internacional
(FIS)…
Favor entrar em contato com seu Conselho Nacional ou com o CGI!
cgi.ciad@ssvpglobal.org
www.ssvpglobal.org

Traduzido:
Gilson T. Sacramento
Brasília – DF/ Brasil

