DKA Áustria

MARCAMOS PRESENÇA.
Por um mundo justo.

www.dka.at

A estrela de Belém nos indica o caminho para um mundo justo e pacífico. Juntos
com as nossas entidades parceiras almejamos para todos os seres humanos uma
vida digna sem exploração e pobreza.

“Porque Deus é um Deus
da vida, Ele toma sempre
partido por tod@s aquel@s
a quem a vida é renegada,
roubada e desrespeitada e
cuja vida está ameaçada ou
em perigo, por aqueles que
clamam por mais vida.”

Visão

02

Dom Erwin Kräutler
Bispo da Prelazia do
Xingú/Brasil

Nossa visão

Nossos princípios

A pobreza e a exploração de seres humanos na África, Ásia,
América Latina e Oceânia destroem a vida. Como agência de
cooperação eclesial a nossa missão consiste num compromisso solidário em favor de todas as pessoas discriminadas.
A opção pel@s pobres reside na certeza de que em cada um
del@s também se encontra Cristo. As nossas ações concretas se baseiam nos fundamentos da Doutrina Social Católica
e dos Direitos Humanos. A promessa de Deus de uma “vida
em abundância” (Jo. 10,10) vale para todas as pessoas na
terra. A nossa visão é um mundo no qual todas as pessoas
tenham uma vida boa e segura, independentemente da cor
da pele, da religião ou procedência étnica. A atual distribuição de poderes e as estruturas globais existentes são
responsáveis pela situação de opressão e exclusão de grande
parte da população mundial.

Nas nossas áreas de trabalho concretas atribuimos uma
importância especial aos seguintes princípios:
g de solidariedade com @s explorad@s e marginalizad@s
g de diálogo com noss@s parceir@s
g de uma abordagem integral na maneira de ver as
pessoas, grupos e sociedades
g de enfoque nas comunidades para
uma distribuição justa de recursos
g de sustentabilidade na forma de
lidar com os recursos naturais, sociais e
econômicos
g participativo através do envolvimento ativo d@s
afetad@s
g de cuidado especial com o intercâmbio de distintas
culturas, gerações e às questões de gênero
g foco nos efeitos com relação às transformações de longo
prazo das situações de pobreza e de injustiça

A Áustria é um país pequeno no centro da Europa. Na época
do Ano Novo, em lembrança dos astrólogos bíblicos do
oriente que levam presentes para o recém-nascido Menino
Jesus, crianças vestidas como os Três Reis Magos, saem por
toda a Áustria, batendo de porta em porta e anunciam às
pessoas a mensagem libertadora de Jesus. A Campanha dos
Reis Magos é realizada em quase todas as paróquias
católicas da Áustria. 85.000 crianças e 30.000 adult@s
marcam presença por um mundo justo. Esta ação dos Reis
Magos é organizada pelo Katholische Jungschar – Movimento de Crianças Católic@s da Áustria.
A Áustria é um dos países mais ricos do
mundo. Conscientes da responsabilidade daí
resultante, os “Reis Magos” saem pedindo
doações como sinal de solidariedade às pessoas
menos privilegiadas. Com este dinheiro as
crianças e jovens que participam da Campanha querem
dar a sua contribuição concreta para que, seguindo o
exemplo de Jesus, pessoas e organizações que lutam e
atuam por um mundo mais justo e solidário para tod@s,
possam continuar com o seu engajamento.

Katholische Jungschar
torna isto possível
O Movimento de Crianças Católic@s é a maior organização
infanto-juvenil da Áustria: em 2.000 paróquias católicas se
reúnem semanalmente 83.000 crianças e jovens para viver
em comunidade. 12.000 líderes de grupos acompanham as
crianças e se empenham voluntariamente por uma sociedade
que proteja e respeite as crianças. Além da Ação dos Três
Reis Magos como atividade de arrecadação solidária das
crianças, nos grupos do Movimento de Crianças Católic@s
são tratados temas de políticas de desenvolvimento numa
linguagem apropriada para crianças.
Para utilizar de maneira eficiente as doações arrecadadas
pela Ação dos Três Reis Magos, o Movimento de Crianças
Católic@s criou a DKA Áustria– Agência de Cooperação de
Katholische Jungschar.
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Ação dos Três Reis Magos

Ação dos Três Reis Magos:
uma tradição antiga com um
conteúdo novo

Priorizamos cinco
áreas temáticas

ÁREAS TEMÁTICAS

Para melhorar os efeitos do nosso trabalho de desenvolvimento, a DKA Áustria se
concentra em cinco áreas temáticas. Estas áreas determinam o âmbito de abrangência das nossas atividades do trabalho de projetos e programas, de incidência
política, de formação e de comunicação e relações públicas.

Áreas temáticas

04

Fortalecimento de Crianças
e Jovens
Muit@s jovens no Sul Global
vivem nas ruas, precisam
trabalhar, sofrem abuso
sexual ou acabam vítimas do
tráfico de crianças. Para que
crianças e jovens que vivem
em situações especiais de
pobreza e violência tenham
oportunidades para o futuro,
precisam de proteção,
acompanhamento e apoio.
Nós colaboramos para que
elas possam tomar o seu
futuro nas próprias mãos e
exigimos o fortalecimento dos
seus direitos.

Condições de Vida
Asseguradas
Para sobreviver, todos nós
necessitamos de comer,
beber e de um teto. Por isso
apoiamos uma agricultura
sustentável e iniciativas
geradoras de renda. O
acesso à propriedade e
outros recursos precisa ser
mais justo e seu uso mais
sustentável. Nós exigimos e
promovemos estruturas
econômicas e comerciais
mais justas bem como
estilos de vida que garantam
um futuro sustentável.

Formação que Promove a
Autodeterminação
A educação é um direito
humano fundamental e
exerce um papel central na
luta contra a pobreza. Nós
apoiamos programas
educativos que façam
compreender os contextos
para estimular uma visão de
mundo crítica e para
melhorar as oportunidades
da vida. A educação cria
possibilidades de ocupação e
de renda e é uma condição
fundamental para uma vida
autodeterminada.

Direitos Humanos e
Sociedade Civil
O respeito aos direitos
humanos e o incentivo a uma
participação política
requerem uma sociedade
civil mais consciente e
dinâmica. Apoiamos às
pessoas discriminadas e
oprimidas para que
reivindiquem os seus direitos
e participem na elaboração
do próprio futuro.

Uma Igreja a Serviço do
Povo
A mensagem libertadora do
Evangelho propaga o direito
de uma vida plena para
todas as criaturas. Por isso
apoiamos a formação de
comunidades cristãs
autênticas e cheias de vida
que se comprometem em
favor dos mais pobres e pela
preservação da criação,
tornando assim a sua fé
mais fecunda.

Organograma

A DKA Áustria faz parte do Katholische Jungschar – Movimento de Crianças Católic@s da Áustria, cujas instâncias
competentes tomam as decisões fundamentais. Para o trabalho técnico da agência de cooperação, o Movimento criou em
Viena o Escritório Interdiocesano da DKA Áustria.

Direção Estratégica

As Diretorias Diocesanas de
Katholische Jungschar formam a

(Sessão Plenária de
Katholische Jungschar)

Projetos e Programas
Internacionais
A promoção de projetos e
programas tem como
objetivo o melhoramento real
e duradouro das condições

elege @ president@ e a

de vida das pessoas no Sul
Global. Para isso trabalhamos em estreita cooperação
com a nossas entidades
parceiras e outras agências
de cooperação.

Diretoria Nacional

Fórum
Interdiocesano

Trabalho de formação
O trabalho de formação na
Áustria procura chamar a
atenção para um comportamento solidário no cotidiano
e para a riqueza das outras
culturas: através de
materiais pedagógicos para

paróquias e escolas, de
eventos do Movimento para
crianças e jovens, através
das visitas à Áustria d@s
parceir@s e das viagens em
“Missão Aprender” e “Missão
de Solidariedade” aos países
do Sul.

Incidência política
A incidência política aponta
onde as estruturas injustas
discriminam e contribuem ao
empobrecimento. Conjuntamente com as nossas
entidades parceiras no Sul
Global e as nossas redes no
Norte nos empenhamos
ativamente para impedir que

os direitos das pessoas
discriminadas sejam
esmagados e desrespeitados
e para que o nosso mundo
se torne mais justo. Damos
muita importância a um
planejamento conjunto dos
temas, dos objetivos e das
reivindicações.

para discussões de temas
sócio-políticos,
pedagógicos e teológicos

Comitê
Interdiocesano
Escritório Nacional
Secretaria
Nacional

Escritório Interdiocesano da DKA

para assuntos de políticas
de desenvolvimento

Escritório Interdiocesano da DKA Áustria
Projetos e Programas Internacionais
Projetos e Programas na África
Projetos e Programas na América Latina
Projetos e Programas na Ásia/Oceânia
Incidência Política,
Formação e Relações Públicas
Administração, Finanças e Recursos Humanos
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Áreas de atuação

Assembleia Nacional

Gestão operacional

S

As nossas áreas de atuação

O ciclo de projeto

1

Projektbeispiele
+ Kooperationen
Como
trabalhamos
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A solicitação de
projeto
Organizações eclesiais
e da sociedade civil
podem solicitar o nosso
apoio através de um
requerimento de projeto.
Noss@s responsáveis
por projetos examinam a
solicitação e esclarecem
eventuais dúvidas.

A decisão sobre o
apoio de um projeto
O Comitê Interdiocesano
do Movimento de Crianças Católic@s é quem
toma a decisão sobre um
financiamento de projeto.
Este Comitê é composto
por representantes diocesanos do Movimento de
Crianças e por dirigentes
a nível nacional. Em caso
de uma decisão positiva,
se formaliza um contrato
de projeto com a entida-
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de parceira.
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Avaliação
Na fase de encerramento do projeto será
realizada uma avaliação
dos efeitos do projeto
pela entidade parceira
e em caso necessário
com a colaboração de
consultores externos. Os
pareceres decorrentes da
avaliação serão discutidos com os responsáveis
pelo projeto e serão
incluídos no planejamento dos projetos subsequentes.
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Implementação e acompanhamento
A entidade parceira executa o projeto
te
por um período determinado (geralmen
ria
Áust
DKA
a
por três anos) e mantém
dainformada através de relatórios de ativi
s
des e financeiros. @s responsáveis pelo
@s
ultor
cons
s,
caso
ns
projetos e, em algu
e organizações colaborador@s locais
as
permanecem em contínuo diálogo com
tos.
entidades parceiras e visitam os proje
de
esso
proc
o
am
panh
Assessoram e acom
implantação.
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Egito

Sudão do Sul

COLÔMBIA

BRASIL

Perú

Gana

UGANDA

ÍNDIA
Etiópia
QUÊNIA
TANZÂNIA

Bolívia

FILIPINAS

Sri Lanka

Papua Nova
Guiné

Os países prioritários de cooperação
são destacados.
África do Sul
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Nossos países de cooperação
As paróquias como base da solidariedade

Uma cooperação eficaz exige um bom conhecimento do contexto local. Por isso, a longo prazo,
restringimos a nossa atuação a um número limitado de países e regiões e entre eles definimos
prioridades.

Os primeiros passos do nosso compromisso são dados nas paróquias austríacas. 85.000
crianças e 30.000 adult@s marcam presença por um mundo justo. A prontidão em doar d@s
austríac@s faz da Ação dos Três Reis Magos a maior campanha de arrecadação para projetos de
cooperação ao desenvolvimento. Desde o princípio da campanha, já foram arrecadados mais de
315 milhões de Euros para ajudar pessoas na África, Ásia, América Latina e Oceânia. Anualmente
são apoiados em torno de 500 projetos.

Noss@s parceir@s

Nossa estratégia

Assessoria e acompanhamento local

O nosso acompanhamento de projetos e programas objetiva uma melhoria efetiva e mais duradoura das
condições de vida das pessoas que vivem no Sul Global. Envolvendo as entidades associadas, a DKA
Áustria elabora estratégias de país para o período de 2014 – 2018, que determinam as estratégias de
nossas atividades. Procuramos fomentar mais sinergias na cooperação entre nossas entidades parceiras
e um fortalecimento das nossas atividades conjuntas de incidência política no Sul e no Norte.

Em alguns países de cooperação, consultores ou organizações locais apoiam a cooperação
com as nossas entidades parceiras, complementando o trabalho de noss@s responsáveis por
projetos de Viena através de assessoria e acompanhamento de projetos. Contribuem com a
articulação entre as entidades parceiras e com isso criam um fundamento para as atividades
de incidência política.

A DKA Áustria trabalha em conjunto com organizações eclesiais e não-eclesiais – com pessoas
atuantes da sociedade civil cuja visão e método de trabalho coincidem tematica- e metodologicamente com os princípios da DKA Áustria. Damos preferência a cooperações por períodos
mais longos com as nossas entidades parceiras.

Projektbeispiele
Como
+ Kooperationen
trabalhamos

NICARÁGUA
GUATEMALA
EL SALVADOR

Nepal

Entidades associadas
Trabalhamos em conjunto com outras organizações de cooperação ao desenvolvimento, especialmente:
Através do Departamento Conjunto de
Projetos, no escritório da DKA Áustria,
também são tratatos e examinados
projetos e programas do kfb Áustria – Movimento de Mulheres
Católicas da Áustria. Por esse motivo, em alguns países de
cooperação (India, Filipinas, Nepal, América Central, Colômbia,
Tânzania), @s noss@s responsáveis por projetos representam
as duas organizações.
www.kfb.at

Projektbeispiele + Kooperationen
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Como organizações membros a DKA Áustria
e o kfb Áustria cooperam com HORIZONT3000 nas áreas de cofinanciamento
(junto à Cooperação Austríaca ao Desenvolvimento e à União
Europeia) e do Programa de Assistência Técnica.
www.HORIZONT3000.at

MIVA Áustria financia a aquisição de meios de
transporte, também para parceir@s da DKA
Áustria.
www.miva.at

Associação em redes de
cooperação
CIDSE é uma aliança internacional de organizações católicas para o desenvolvimento
que trabalham juntas em prol de uma justiça
global. É composta por 16 organizações membros da Europa
e da América do Norte. A DKA Áustria e o kfb Austria são
associados ao CIDSE através do KOO.
www.cidse.org

Contato
DKA Áustria –
Hilfswerk der
Katholischen Jungschar
Wilhelminenstrasse 91/2/f,
A-1160 Wien, Austria-Europe
Telefon: +43 1 481 09 91
E-Mail: office@dka.at

KOO – O Centro de Coordenação é uma instituição especializada da Conferência Nacional
dos Bispos da Áustria e suas organizações
membros que, por um lado promove, coordena e controla a
atuação da Igreja Católica na Áustria nas áreas missionária
e de cooperação ao desenvolvimento e, por outro lado, o
próprio Centro atua na área de incidência política. Tem 24
membros e é membro direto da aliança internacional das
organizações católicas para o desenvolvimento CIDSE.
www.koo.at

A RESPONSABILIDADE GLOBAL – uma
organização guarda-chuva é uma plataforma
austríaca para o desenvolvimento e ajuda
humanitária e atualmente representa os interesses de 43
organizações membros, que são ativas nos setores de cooperação ao desenvolvimento, formação para o desenvolvimento e
trabalho político como também nas áreas de ajuda humanitária
e desenvolvimento sustentável global econômico, social e ecológico. A Responsabilidade Global é associada à organização
guarda-chuva europeia CONCORD – Confederação Europeia de
ONG’s de Ajuda e Desenvolvimento.
www.globaleverantwortung.at
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