Desafios globais
Lançando um olhar crítico sobre o ano passado,
percebe-se com quantas alegres e preocupantes
histórias nos deparamos. Os jornais da Áustria nos
informaram sobre guerras civis, processos de paz,
terremotos, operações de socorro, fluxos de
refugiad@s, ... em muitas partes do mundo. Mais de
uma vez fomos lembrados dos impactos da
destruição de territórios, santuários ou casas do povo.
Mas as pessoas atingidas não ficaram calad@s: marchas, protestos, petições –
basta pensar em Paris, em dezembro de 2015, por exemplo.
Todos os fatos e acontecimentos cobertos pela mídia global não dão conta de
relatar de forma abrangente como e aonde pessoas continuam construindo um
mundo melhor todos os dias. Mas o nosso trabalho diário nos possibilita perceber
isso claramente.

Finanças 2015
A maior parte da receita das doações provém da Ação anual de arrecadação dos Reis Magos. No ano de 2015, um total de 85.26 % da nossa receita
foi utilizado no trabalho de projetos e programas nos países de cooperação da DKA Áustria (informações detalhadas podem ser encontradas na
nossa página web www.dka.at).
A utilização dos recursos doados é controlada por auditores independentes.

Entrada de recursos
em €
I. Receitas de doações
16,775,561.63
a. Ação dos Reis Magos
16,291,771.80
b. Serviço de projetos
483,789.83
II. Contribuição dos membros
0.00
III. Rendimento operacional DKA
0.00
IV. Recursos públicos
39,453.05
V. Outros rendimentos
a. Sucesso ﬁnanceiro
76,981.32
b. Receitas restantes, não incluídas nos pontos I. a IV. 7,074.58
VI. Saída de passivo de doação ou subvenção ainda não usados
para sua ﬁnalidade dedicada
418,532.39
VII. Liquidação de reservas
0.00

= Total da receita

17,317,602.97

Utilização de recursos
em €
I. Gastos para ﬁnalidades estatutárias
a. Projetos e programas internacionais
-14,765,228.67
Recursos para os projetos
-13,707,802.47
Gastos com o acompanhamento de projetos -1,057,426.20
b. Formação/incidência política/informação -1,204,547.77
Trabalho próprio (DKA Áustria)
-828,008.06
Trabalho de outras entidades
-376,539.71
II. Custos arrecadação de fundos/fundraising
-673,258.50
III. Custos administrativos
-674,568.03
IV. Receitas restantes, não incluídas nos pontos I. a III.
0.00
V. Entrada ao passivo de doação ou subvenção ainda
não usados para sua ﬁnalidade dedicada
0.00
VI. Dotação de reservas
0.00
VII. Superávit anual
0.00
= Utilização total de recursos
-17,317,602.97

Visões globais
2015 foi também um ano importante para a luta contra a pobreza, a desigualdade
e as mudanças climáticas. Os resultados das conferências das Nações Unidas são
incertos e nós esperamos que os acordos de Paris sejam cumpridos. No entanto,
a mensagem do Papa Francisco denunciando as injustiças e a destruição de
nossa ”casa comum” nos fortalece e apoia em nosso caminhar rumo a um
planeta mais justo e equilibrado.
A DKA Áustria – Agência de Cooperação de Katholische Jungschar (Movimento de
crianç@s católicas) continua exigindo do governo austríaco o cumprimento de
suas obrigações na redução de nossa pegada climática e no financiamento do
desenvolvimento, na garantia dos direitos humanos durante mega eventos
esportivos como as Olimpíadas do Rio, ou na proteção dos direitos d@s
trabalhador@s ao longo das cadeias de valor.
Somos imensamente grat@s pela cooperação e colaboração com vocês, que
compartilham uma visão similar, e especialmente grat@s aos milhares de
cantores e cantoras da Ação dos Três Reis Magos na Áustria que nos lembram
enquanto sociedade a cada ano da mensagem de amor, respeito e justiça de
Jesus.
Atenciosamente,

Números e fatos 2015
It is our vision to work towards a world where life is shared
equally by everyone; the old, the young; handicapped or not;

Jakob Wieser, Diretor da DKA Áustria

www.dka.at

Distribuição do apoio aos projetos
África
África continental
Egito/Oriente Próximo e Médio
Etiópia
Gana
Quênia
África do Sul
Sudão do Sul
Tanzânia
Uganda
Outros países
Total

em €
296,618.00
264,649.00
492,473.06
102,261.00
486,896.00
397,884.00
313,840.53
519,034.76
608,414.70
128,162.00
3,610,233.05

em %
8.22
7.33
13.64
2.83
13.49
11.02
8,69
14.38
16.85
3.55
100.00

Ásia/Oceânia
Ásia continental
Índia
Nepal
Papua Nova Guiné
Filipinas
Outros países
Total

em €
209,013.00
1,065,542.00
263,301.18
299,998.00
1,277,694.00
227,791.00
3,343,339.18

em %
6.25
31.87
7.88
8.97
38.22
6.81
100.00

América Latina
América continental
Bolívia
Brasil
América Central
Colômbia
Perú
Outros países
Total

em €
76,263.00
448,151.00
947,086.65
985,116.14
575,975.00
351,173.30
159,254.87
3,543,019.96

em %
2.15
12.65
26.73
27.80
16.26
9.91
4.50
100.00

A) Aplicação direta
África
América Latina
Ásia/Oceânia
Internacional
Subtotal

em €
3,610,233.05
3,543,019.96
3,343,339.18
119,048.36
10,615,640.55

B) Tramitação através das entidades associadas
em €
HORIZONT3000
1,217,980.00
MIVA Austria *
1,646,309.64
EZA CONA
228,075.80
Subtotal
3,092,365.44
Gesamtsumme
Total apoio aos projetos
13,708,005.99
* MIVA Áustria financia a aquisição de meios de transporte,
também para parceir@s da DKA Áustria.

Formação que Promove
a Autodeterminação:
18.35%

Condições de
Vida Asseguradas: 22.68%

Emergências: 1.29%
Outros: 2.58%

Direitos Humanos e Sociedade
Civil: 19.55%

Fortalecimento de
Crianças e Jovens:
8.07%
Uma Igreja a Serviço do
Povo: 27.48%

Distribuição de recursos de acordo com as prioridades
temáticas
Para aumentar os efeitos do nosso trabalho de desenvolvimento
político, a DKA Áustria se concentra em cinco áreas temáticas.
Com o envolvimento das entidades parceiras se elaborou um
documento base sobre cada uma destas áreas temáticas, que
podem ser vistos na nossa página web www.dka.at.

Como organização membro, a DKA Áustria coopera com a HORIZONT3000 nas áreas do Programa de Assistência Técnica e do
cofinanciamento (junto à Cooperação Austríaca ao Desenvolvimento e à União Europeia). Os seguintes recursos públicos
(€ 3,888,180.04) para as entidades parceiras da DKA Áustria foram adquiridos:
Programa de ﬁnanciamento: Coﬁnanciamento com recursos
públicos e privados para as entidades parceiras de DKA Áustria
através da cooperação com HORIZONT3000
em €
Recursos UE
688,394.62
Recursos CAD **
1,377,602.83
Recursos privados
460,484.12
Total programa de financiamento
2,526,481.57

Coﬁnanciamento com recursos públicos e privados para o
Programa de Assistência Técnica
de HORIZONT3000
em €
Recursos CAD **
1,315,091.74
Outros recursos públicos
11,841.59
Outros recursos privados
34,765.14
Total Programa de Assistência Técnica
1,361,698.47

** CAD = Recursos Cooperação Austríaca ao Desenvolvimento
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