Hora de mudar
Está na hora de vivermos de outra maneira em
nosso planeta. Se quisermos contribuir com a
solução dos complexos problemas do mundo,
precisaremos pensar o social, a economia, a
ecologia e a fé em conjunto. Sentimos a
urgência de propor alternativas transformadoras.
Em muitas partes tem-se pensado sobre novas de convivência entre os povos
e de gerir a economia.

Finanças 2018
A maior parte da receita das doações provém da Ação anual de arrecadação dos Reis Magos. No ano de 2018, um total de 85.38 % da nossa receita
foi utilizado no trabalho de projetos e programas nos países de cooperação da DKA Áustria (para obter uma lista detalhada visite a nossa página web
(www.dka.at). A utilização dos recursos doados é controlada por auditores independentes.

Entrada de recursos
em €
I. Receitas de doações
17,868,359.61
a. Ação dos Reis Magos
17,355,562.57
b. Serviço de projetos
512,797.04
II. Mensalidade dos membros
0.00
III. Lucros operacionais da DKA
0.00
IV. Recursos públicos
11,026.68
V. Outros rendimentos
a. Sucesso financeiro
29,695.06
b. Receitas restantes, não incluídas nos pontos I a IV 6,578.58
VI. Saída e entrada do passivo ainda
não dedicada a doações
ou subvenções
2,091,183.45
VII. Liquidação de reservas
0.00
= Rendimento líquido / fluxo líquido de caixa

20,006,843.38

Utilização de recursos
em €
I. Gastos para finalidades estatutárias
a. Projetos e programas internacionais
-17,082,222.05
Recursos para os projetos
-15,847,551.86
Gastos com o acompanhamento de projeto -1,234,670.19
b. Formação/incidência política/informação -1,405,222.92
Trabalho de formação DKA Áustria
-985,024.99
Trabalho de formação de outras ONGs austríacas -420,197.93
II. Campanha de doação
-762,909.54
III. Custos administrativos
-756,488.87
IV. Receitas restantes, não incluídas nos pontos I a III
0.00
V. Entrada do passivo ainda não dedicada
a doações e subvenções
0.00
VI. Dotação de reservas
0.00
VII. Reservas destinadas aos projetos
0.00
= Utilização total de recursos
-20,006,843.38

Atenção especial deve ser dada ao nosso pão de cada dia, nossa comida. O
número de pessoas passando fome aumentou há pouco novamente no globo.
Estaria a frase bíblica “Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer“
passando despercebida?
Tenho certeza do contrário, quando eu ouço e leio a respeito das iniciativas
que nós apoiamos com as doações da Áustria. Guiadas por uma visão clara,
muita confiança, coragem e vontade de mudança, organizações como a sua
encontram novos caminhos todos os dias para uma vida digna e melhor para
tod@s. Por isso, agradeço sinceramente.
“O pão nosso de cada dia nos dai hoje”, oramos, e “venha a nós o vosso
Reino”. Nossas crianças cantoras não se contentam apenas em esperar pelo
Reino de Deus. Lado a lado com você/noss@s parceir@s, elas espalham a
Boa Nova através de ações concretas. Os números e tabelas representam
nossos esforços e conquistas no caminho para um outro mundo possível e
necessário, um mundo mais justo.

Jakob Maierhofer-Wieser, Diretor Executivo da DKA Áustria

Números e fatos 2018

www.dka.at

Distribuição do apoio a projetos
A) Financiamento direto
África
América Latina
Ásia/Oceânia
Internacional
Subtotal

em €
3,975,988.57
3,470,594.12
3,316,366.59
94,145.00
10,857,094.28

Edução que promova a
atuação autodeterminada:
15.48%

Bases de vida
asseguradas: 24.81%

Emergência: 0.60%
Outros: 2.52%

Direitos humanos e
sociedade civil: 18.56%

Fortalecimento das
crianças e jovens:
10.75%
Uma Igreja a serviço do

B) Financiamento em cooperação com sócios
em €
povo: 27.28%
HORIZONT3000
1,248,336.00
Distribuição de recursos por enfoques temáticos
MIVA Austria *
1,746,035.92
Para aumentar a eficiência do nosso trabalho no domínio de
EZA CONA
263,151.70
política de desenvolvimento, a DKA Áustria se concentra em
Subtotal
3,257,523.62
cinco áreas temáticas. Com o envolvimento d@s parceir@s,
Gesamtsumme		
elaborou-se um documento base sobre cada uma destas
Total apoio a projetos
14,114,617.90
áreas temáticas, que podem ser encontrados na nossa
página web www.dka.at.
* MIVA Austria financia a aquisição de meios de transporte,
entre outros também para parceir@s da DKA Áustria

Como organização membra da HORIZONT3000, DKA coopera com a HORIZONT3000 nas áreas do Programa de Assistência
Técnica e de co-financiamento (com a Cooperação Austríaca pelo Desenvolvimento/ADA e a União Europeia). Desta forma, os
seguintes recursos públicos (€ 5,001,482.92) foram arrecadados para organizações parceiras da DKA Áustria:			
Programa de financiamento: Co-financiamento com recursos
públicos e privados para organizações parceiras da DKA Áustria,
através da cooperacão com HORIZONT3000
em €
Recursos UE		
645,738.69
Recursos CAD **		
1,782,193.09
Outros recursos públicos		
240,454.78
Recursos privados (fundações) 		
789,726.40
Total programa de financiamento		
3,458,112.96

Co-financiamento com recursos públicos e privados para o
Programa de Asistência Técnica
da HORIZONT3000 		
en €
Recursos CAD **		
1,515,394.41
Outros recursos públicos		
0.00
Outros recursos privados		
27,975.55
Total programa de Asistência Técnica		
1,543,369.96
** CAD = Recursos Cooperacão Austríaca pelo Desenvolvimento
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África
África continental
Egito / Oriente Próximo e Médio
Etiópia
Quênia
África do Sul
Sudão Meridional
Tanzânia
Uganda
Outros países
Serviço de transferência
para grupos solidários
Total
Ásia / Oceânia
Ásia continental
Índia
Myanmar
Nepal
Papua-Nova Guiné
Filipinas
Outros países
Serviço de transferência
para grupos solidários
Total
América Latina
América continental
Bolívia
Brasil
América Central
Colômbia
Peru
Outros países
Serviço de transferência
para grupos solidários
Total

em €
407,134.88
309,349.00
542,346.00
470,684.61
355,574.00
302,220.99
456,422.22
681,428.00
255,548.10
195,280.77

em %
10.24
7.78
13.64
11.84
8.94
7.60
11.48
17.14
6.43
4.91

3,975,988.57

100.00

em €
198,598.09
1,035,651.50
191,177.00
269,312.00
313,947.00
1,148,860.00
85,021.00
73,800.00

em %
5.99
31.23
5.76
8.12
9.47
34.64
2.56
2.23

3,316,366.59

100.00

em €
144,329.31
408,288.05
634,623.00
1,078,388.89
606,162.00
277,525.87
122,849.00
198,428.00

em %
4.16
11.76
18.28
31.07
17.47
8.00
3.54
5.72

3,470,594.12

100.00

