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celebrando uma visão de 10 anos
Em 2006, a Tearfund estabeleceu uma visão de 10
anos, de ver 50 milhões de pessoas tiradas da pobreza
material e espiritual através de uma rede mundial
de 100 mil igrejas locais.
Este é um resumo de alguns dos nossos trabalhos
na última década, com dados que mostram tudo
e todos que alcançamos e histórias de transformação.
Para obter informações mais aprofundadas, você pode ler
o relatório completo, disponível somente em inglês, em
www.tearfund.org/impactreport
Ao longo dos últimos 10 anos, alcançamos
os quatro seguintes resultados:

154.000
igrejas locais foram inspiradas
a desenvolver uma visão para a
missão integral

32.000.000
pessoas beneficiaram-se com o
trabalho de desenvolvimento
comunitário
No Distrito de Kigezi, em Uganda, mulheres preparam o almoço para a comunidade, que está construindo um tanque de captação
de águas pluviais com o auxílio da Tearfund. Foto: Marcus Perkins/Tearfund

300
políticas locais, nacionais e
internacionais foram influenciadas
e mudadas

13.000.000
pessoas beneficiaram-se
com a nossa resposta aos
desastres

PRINCIPAIS MOMENTOS NOS
ÚLTIMOS 10 ANOS
Veja um resumo de algumas das histórias de
transformação que você pode ler no relatório,
em www.tearfund.org/impactreport

MIANMAR
Os parceiros locais da Tearfund têm
inspirado e treinado igrejas em Mianmar
para responder aos desastres e construir
comunidades resilientes e prósperas
através do processo de mobilização de
igrejas e comunidades (MIC). Como
resultado, vimos casos de igrejas e
comunidades trabalhando juntas para
atender às suas necessidades, com seus
próprios recursos.

MALÁUI
A seca e a insegurança alimentar representam
desafios enormes para as famílias em Maláui,
mas, com o treinamento oferecido por
parceiros da Tearfund sobre práticas agrícolas
sustentáveis, muitos agricultores agora estão
produzindo o suficiente para alimentar as
famílias e serem generosos com os outros.

75%

2006

dos agricultores treinados pela
Tearfund no projeto de segurança
alimentar Salima agora têm comida
suficiente para durar o ano todo,
em comparação com 35% de
agricultores que usam
técnicas convencionais

CRESCIMENTO
DA MIC

“A MIC leva à
mudança de atitude
e forma de pensar,
incentivando a confiança e
criando harmonia... Trata-se de
trabalhar em conjunto e começar
com o que se tem.”
Anthea, ex-coordenadora de MIC, Mianmar

CAMBOJA
A Tearfund tem trabalhado para
pôr fim ao trabalho e ao tráfico
infantis no Camboja. Nosso
trabalho com parceiros locais
envolve a conscientização, o
apoio às crianças através de
educação e o treinamento das
famílias em técnicas de meios de
vida sustentáveis. Essa iniciativa
está devolvendo às crianças
vulneráveis seu direito à infância.

DE 2006 A 2016:

34.067

crianças foram ensinadas a como
se manterem em segurança

600

crianças vulneráveis foram
auxiliadas a concluir a escola

1.998

pessoas receberem treinamento
profissionalizante ou agrícola

ORIENTE MÉDIO

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO
CONGO (RDC)
A RDC é um lugar perigoso de se viver para
as mulheres. A Tearfund tem mobilizado e
equipado comunidades e líderes religiosos
para prestarem apoio às sobreviventes
da violência sexual e de gênero e se
manifestarem contra as normas prejudiciais
de gênero que causam estigma e violência.
Essa iniciativa está transformando os
relacionamentos e pondo fim ao ciclo da
violência para sempre.
O QUE FOI
ALCANÇADO
ATÉ O MOMENTO:

HAITI

Em resposta a uma das maiores, mais voláteis e
mais complexas crises humanitárias do mundo, a
Tearfund e seus parceiros têm prestado um apoio
vital para atender às necessidades emergenciais
das comunidades deslocadas da Síria e do
Iraque, desenvolvendo também a capacidade
dos promotores da paz locais para promover a
estabilidade de longo prazo na região.

A Tearfund já trabalhou no Haiti
antes, durante e desde os últimos
desastres naturais, para reparar
danos, reconstruir vidas e fortalecer a
capacidade das comunidades, parceiros
e igrejas locais para serem mais
resilientes no futuro.

695
730
líderes comunitários e

2016

sobreviventes receberam apoio

religiosos foram mobilizados
e equipados para
responder

RESULTADOS ATÉ O MOMENTO NO IRAQUE:

Uma avaliação do
nosso trabalho de resposta
a terremotos destacou o
“surgimento surpreendente
de esperança”, que está
“devolvendo às pessoas e
comunidades o senso de
dignidade e propósito”

23.040 pessoas receberam roupas
2.374 aquecedores para manter 11.949
pessoas aquecidas

92.819 pessoas foram providas de água
potável e instalações sanitárias

76.192 pessoas receberam dinheiro para
atender às suas necessidades básicas

Fotos (da esquerda para a direita): Parceiro da Tearfund, Ralph Hodgson, Ralph Hodgson, Helen Hollands, Richard Hanson, David Cavan/Tearfund

ESTUDO DE CASO DO MALÁUI

Obtenção de alimentos e recursos para futuros sustentáveis
O Maláui é um dos países mais
afetados pela mudança climática
atual. O clima imprevisível
está causando a quebra das
colheitas, deixando as famílias
sem ter o suficiente para comer.
Desde 2012, os parceiros locais
da Tearfund têm ensinado aos
agricultores do Maláui uma
técnica agrícola inovadora,
chamada Fundamentos para a
Agricultura, que está tirando
as famílias de uma situação de
fome e tornando-as capazes de
produzir alimentos suficientes
para prosperar e compartilhar
generosamente com os outros.
A HISTORIA DE KATERINA
Katerina e sua família passaram
por muitas mudanças positivas
desde que a Tearfund começou
a ensinar a técnica Fundamentos
para a Agricultura em sua
região. Enquanto antes eles mal
conseguiam produzir o suficiente
para alimentar a família, agora

eles têm bastante para comer e
compartilhar o excedente com
os membros mais vulneráveis da
comunidade.
A segurança alimentar não só
proporcionou uma boa saúde
à família, mas transformou
completamente sua vida dandolhes os recursos, o tempo e a opção
de investir em seu negócio, sua
casa e suas relações sociais.
Eles se preocupam menos com a
possibilidade de não terem o que
comer na próxima refeição, e isso
causou mudanças positivas no
casamento. “Eu costumava sair e
deixar minha esposa preocupada
por não saber como cuidaria
das crianças”, explica o marido
de Katerina, “mas agora minha
esposa está sempre feliz, então, eu
também estou feliz; estamos mais
próximos do que nunca um
do outro “.

“Eu costumava ficar
extremamente preocupado
com a alimentação da
minha família, mas agora
temos alimentos, não há
mais pressão, a família
está segura, temos menos
preocupações e estamos
mais felizes, ao contrário de
alguns anos atrás”.

Graças à técnica Fundamentos para a Agricultura, Katerina e
Stanley agora estão produzindo alimentos suficientes para que a
família floresça. Foto: Tom Price/Tearfund

AONDE ESTAMOS INDO?
Nos últimos 10 anos, houve progresso na redução do número de pessoas que vivem
na pobreza, mas ainda há mais a ser feito. 2018 será o ano de lançamento da nossa
nova estratégia e visão, as quais se concentrarão particularmente em melhorar
e ampliar o nosso trabalho de transformação de igrejas e comunidades, Estados
frágeis e sustentabilidade ambiental e econômica.
Para ler mais histórias de transformação do nosso Relatório de Impacto e
Aprendizagem de 10 anos, acesse www.tearfund.org/impactreport
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