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Apadrinhamento
As nossas crianças!

Missão de Chongoene - NOVO
# Crianças



c. 150 (inscrições a decorrer)

Contribuição
financeira



€150 por ano

Utilização de
fundos



Apoio à educação, à alimentação, ao alojamento, ao
vestuário e à saúde



Esta é a primeira grande expansão da Um Pequeno Gesto.



A nossa parceira em Chongoene é a Irmã Aparecida, que
estava anteriormente na Escolinha do André.



Aquando da nossa visita, a Irmã solicitou a ajuda da Um
Pequeno Gesto para os 2,000 casos de crianças carentes,
dos quais 500 casos graves, na missão do Chongoene

História

1. A 20km de Xai-Xai
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Escolinha do André - NOVO
# Crianças



197

Contribuição
financeira



€130 por ano

Utilização de
fundos



Apoio à educação, ao pequeno-almoço e ao almoço



Apoio pontual ao vestuário e à saúde



A Escolinha do André está há 10 anos ao cuidado da ONGD
Apoiar. A responsabilidade do Apadrinhamento foi transferida
para a Um Pequeno Gesto em 2008.



A Escolinha do André é a nossa “sede” quando vamos a
Moçambique e portanto as crianças já nos conhecem há
muito tempo!

História
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Orfanato de Conhane
# Crianças



57

Contribuição
financeira



€175 por ano

Utilização de
fundos



Apoio à educação, à alimentação, ao alojamento, ao
vestuário e à saúde



O Orfanato de Conhane foi o primeiro projecto de
Apadrinhamento da Um Pequeno Gesto.
Começámos com 33 crianças em 2004 e tem vindo a crescer
ao longo dos anos ao cuidado da Irmã Isaura

História
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Meninos de Xai-Xai
# Crianças



32

Contribuição
financeira



€175 por ano

Utilização de
fundos



Apoio à educação, à alimentação, ao alojamento, ao
vestuário e à saúde



Os Meninos de Xai-Xai fazem também parte do primeiro
grupo de Apadrinhamento.
Estas crianças moram na região de Xai-Xai e Mangunze e
estão desde 2004 sob a supervisão da Irmã Isabel

História
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Fotos Apadrinhamento
Meninos de Xai-Xai

Orfanato de Conhane

Berçário de Chaquelane

Projectos
O que vamos construir!

Projectos 2008
# Beneficiários

Recursos

Fins

Educação Profissional
Centro Corte e
Costura

30

Centro Informática

25

Carpintaria

57

€600 (3 PCs)
€2.000 (sala)

Tempos Livres
Ofícios futuros

€1.800 (3 maqs)
€2.500 (sala)

Tempos Livres
Ofícios futuros

€1.500 (instalações)
€2.000 (materiais e
ferramentas)

Tempos Livres
Ofícios futuros
Rendimento

Infra-Estruturas
Berçário Ludovina
Vicente
Furo Captação
Água

Até 20
480+

€3.000 concluão
€3.000 mobiliário
€8.000

Conclusão e mobiliário
Fornecimento Água

Geração Rendimento
Centro Corte e
Costura Mangunze
C. Corte e Costura
Marranguabi

30+
Em estudo

€6.500
€6.500
(em estudo)

Geração de Rendimento
na zona rural de
Mangunze
Geração de Rendimento
no bairro de
Marranguabi
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Projectos 2008

Educação Profissional
Promover a educação para o desenvolvimento através da promoção
de actividades de tempos livres com o objectivo de desenvolver
actividades profissionais futuras
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Centro de Corte e Costura
Objectivo



Expansão das actividades curriculares inicio da preparação
profissional das crianças e jovens que frequentam o Orfanato
de Conhane

Contexto



Para disponibilizar preparação profissional das crianças e
jovens que frequentam o Orfanato de Conhane, iniciàmos o
estabelecimento de um Centro de Corte e Costura em 2007



O Centro destina-se aos alunos do Orfanato de Conhane com
potencial de alargamento futuro à comunidade local.

# Beneficiários



30

Calendarização



2° Trimestre 2008

Local



Chaquelane, Moçambique

Parceiros locais



Irmã Isaura (Irmãs da Encarnação)

Recursos



€2,000 para salas e gradeamento



2-4 máquinas de costura (€600-1,200)
12

Centro de Informática
Objectivo



Criação de actividades de tempos livres e do desenvolvimento
de capacidades com vista ao desempenho de um ofício futuro

Contexto



No âmbito da criação de actividades de tempos livres e do
desenvolvimento de capacidades com vista ao desempenho de
um ofício futuro, inciámos a preparação do centro de
informática em 2007, a ser completado em 2008



# Beneficiários



A médio prazo pretende-se o aumento do número de
computadores e a abertura de aulas à comunidade local,
contribuindo para a sustentabilidade do Orfanato
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Calendarização



2° Trimestre 2008

Local



Chaquelane, Moçambique

Parceiros locais



Irmã Isaura (Irmãs da Encarnação)

Recursos



€1,800 para três computadores



€2,500 para sala e gradeamentos
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Carpintaria
Objectivo



Expansão das actividades curriculares inicio da preparação
profissional das crianças e jovens que frequentam o Orfanato
de Conhane

Contexto



Para disponibilizar preparação profissional das crianças e
jovens que frequentam o Orfanato de Conhane, iniciàmos o
estabelecimento de uma Carpintaria em 2005



Dado o sucesso da fase experimental, queremos expandir a
nossa acção e criar algum rendimento

# Beneficiários



57

Calendarização



2° Trimestre 2008

Local



Chaquelane, Moçambique

Parceiros locais



Irmã Isaura (Irmãs da Encarnação)

Recursos



€1,500 para instalações



€2,000 para materiais e ferramentas
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Projectos 2008

Infra-Estruturas
Proporcionar as condições mínimas de sobrevivência a crianças
desfavorecidas e apoio à criação de infra-estruturas comunitárias
conducentes ao desenvolvimento e melhoria das condições de vida
das populações desfavorecidas de Moçambique

Berçário Ludovina Vicente
Objectivo



Conclusão do Berçário Ludovina Vicente

Contexto



Construímos um Berçário com capacidade para 20 crianças
dos 0-6 anos com dormitórios, casas de banho, sala comum
e quarto para uma responsável



O Berçário foi já inaugurado dia 5 de Janeiro de 2008 mas
para a sua finalização precisa ainda de


obras de conclusão



ser mobilado

# Beneficiários
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Calendarização



1° Semestre 2008

Local



Chaquelane, Moçambique

Parceiros locais



Irmã Isaura (Irmãs da Encarnação)

Recursos



€3,000 para obras de conclusão



€3,000 para compra de mobiliário
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Furo Captação Água
Objectivo



Fornecimento de àgua

Contexto



O abastecimento de água é um problema central de muitas
comunidades em Moçambique. Não é infrequente que as
mulheres tenham de andar mais de 30km para encontrar
água para uso diário.



Chaquelane, onde está situado o novo berçário e onde ficará
o futuro Orfanato, bem como toda a comunidade envolvente,
padece deste grave problema

# Beneficiários



480

Calendarização



2° Semestre 2008

Local



Chaquelane, Moçambique

Parceiros locais



Irmã Isaura (Irmãs da Encarnação)

Recursos



€8,000
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Projectos 2008

Actividades Geradoras de Rendimento
Promover a formação profissional com vista ao desenvolvimento e à
criação de potenciais futuras actividades geradoras de
rendimento com o objectivo de permitir o desenvolvimento de
actividades profissionais na região e de activamente promover o
combate ao HIV/SIDA

Centro de Corte e Costura
Mangunze
Objectivo



Criação de um centro de corte e costura com vista à
ocupação inicial das mulheres da região com uma actividade
útil e uma posterior expansão para um objectivo futuro de
geração de rendimento na zona rural de Mangunze

Contexto



Mangunze é uma zona interior onde a população tem pouco
acesso a formas de se desenvolverem e saírem do ciclo da
pobreza.

# Beneficiários



30+

Calendarização



1° Semestre 2008

Local



Mangunze, Moçambique

Parceiros locais



Irmã Isabel (Irmãs Dominicanas)

Recursos



€6,500 (inclui curso de formação de 3
meses em Maputo, sala de costura
equipada com 4 máquinas e mobília)
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Centro de Corte e Costura
Marranguabi
Objectivo



Criação de um centro de corte e costura com vista à
ocupação inicial das mulheres da região com uma actividade
útil e uma posterior expansão para um objectivo futuro de
geração de rendimento no bairro de Marranguabi

Contexto



Marranguabi é um bairro pobre da cidade de Xai-Xai alvo de
acção social do Munícipio de Xai-Xai

# Beneficiários



Em estudo

Calendarização



Em estudo

Local



Marranguabi, Moçambique

Parceiros locais



Município de Xai-Xai (Acção Social)

Recursos



€6,500 (em estudo)
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Orçamento 2008

Orçamento 2008
Apadrinhamento
1 Orfanato de Conhane
2 Meninos de Xai-Xai

# crianças

3 Escolinha do André
4 Missão do Chongoene
Total Apadrinhamento
% Total
Projectos
1 Educação Profissional
i) Sala Informática
ii) Sala de Costura
iii) Carpintaria
2 Infra-estruturas
Conclusão Berçário Ludovina Vicente
Mobiliário Berç ário Ludov ina Vicente
Furo de Captação de Água de Chaquelane
3 Actividades Geradoras de Rendimento
Centro de Corte e Costura de Mangunze
Centro de Corte e Costura de Marranguabi (em estudo)
Total Projectos
% Total
Total 2008

cont.anual
57
32

€ 175
€ 175

€ 9,975
€ 5,600

197
150

€ 130
€ 150

€ 25,610
€ 22,500
€ 63,685
63%

€ 4,300
€ 2,600
€ 3,500
€ 10,400
€ 3,000
€ 3,000
€ 8,000
€ 14,000
€ 6,500
€ 6,500
€ 13,000
€ 37,400
37%
€ 101,085

Fundos 2008
Origem

Missão do
Chongoene
35%

Aplicação
Orfanato de Conhane
16%
Meninos de Xai-Xai
9%

Escolinha do André
40%

Actividades
Geradoras de
Rendimento
35%

Educação
Profissional
28%

Infra-estruturas

Fontes de Financiamento
Campanhas 2008

Financiamento 2008
Apadrinhe uma
Criança

Apadrinhe um
Projecto

Faça Donativos
Um Pequeno
Gesto

Seja Membro
Um Pequeno
Gesto



Campanha Apadrinhe uma Criança Agora e Faça a Diferença


€150 por ano (€12.5 por mês ou €0.41 por dia)



Para empresas, quer para departamento de responsabilidade
social quer para envolvimento dos colaboradores



Montantes e objectivos variáveis, de acordo com os
objectivos da empresa



Para quem gosta de saber em que se transforma o dinheiro
que doamos para caridade



A campanha donativos “Um Pequeno Gesto” pretende dar a
cada um de escolher o bem que quer doar



Um sistema de rede que cria núcleos de membros em várias
partes do mundo (de língua portuguesa ou não)
 Exemplo da ONG Room to Read (www.roomtoread.org)



Modelo de crescimento que evita custos de estrutura e se
baseia na boa vontade de indivíduos que se organizam para
espalhar a palavra, angariar fundos, promover a organização
junto de empresas das suas áreas de residência/ trabalho
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Apadrinhe Uma Criança

Seja um Padrinho Um
Pequeno Gesto!

Apadrinhe Um Projecto
Exemplos de projectos futuros:


A nossa Sala de Informática – vamos ajudar ao futuro!



O nosso Computador – vamos ajudar ao futuro!



A nossa Sala de Costura – vamos ensinar um ofício!



A nossa Máquina de Costura – vamos ensinar um ofício!



A nossa Carpintaria – vamos ensinar um ofício!



O nosso Furo – mais água para todos!



O nosso Campo de Futebol – porque brincar também faz parte!



A nossa Palhota – um tecto para morar



A nossa Biblioteca – mais livros para as crianças

Apadrinhe um
Projecto!

Donativos Um Pequeno Gesto


Todos gostamos de saber onde chega e em que se transforma o
dinheiro que doamos para caridade.






Melhor ainda quando o dinheiro se traduz em algo palpável que
conseguimos identificar no nosso dia a dia

A campanha donativos “Um Pequeno Gesto” pretende dar a cada
um de escolher o bem que quer doar


Material escolar – cadernos, lápis, borrachas, canetas, mochilas



Alimentação – 1l leite, 1 saco de farinha, 1 saco de arroz



Dia-a-Dia – chinelos, capolana, …



Ofícios – 1 pacote sementes, …

Emissão de certificados de doação digitais

Faça Um
Pequeno Gesto!

Seja Membro Um Pequeno Gesto


Para começar basta vontade e espírito de iniciativa ou uma sessão de
conversa com um grupo de amigos que se interessem pelo tema


Exemplos de eventos são um jantar em que no final toda a gente faz um
contributo, um mini leilão com bens simbólicos, uma sessão de sensibilização
numa escola local.



Exemplos de promoção junto das empresas envolvem dar a conhecer a
organização, propor ideias de colaboração, quer em termos monetários quer
em potenciais bens e serviços que façam sentido as empresas colaborarem



O envolvimento de cada individuo depende da vontade e tempo de cada
um. Há pessoas que se identificarão mais ou menos com cada tipo de
acções.



Da nossa parte não há qualquer tipo de exigência, apenas de que as
pessoas façam o que sentirem que é importante para elas próprias e
para as crianças.



Toda a ajuda é bem vinda

Seja um Membro Um
Pequeno Gesto!
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do Jornal de Leiria

Padrinho André Vala, por todo o seu esforço de construcção do website www.umpequenogesto.org

Padrinho António Zilhão, pela colaboração do Jornal Destak na Campanha “Apadrinhe uma Criança
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Pequeno Gesto
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www.umpequenogesto.org

Cartório Notarial Lucinda Gravata, pela ajuda financeira na constituição da Associação Um Pequeno
Gesto

Empresa Create, pela sua oferta da plataforma do nosso website

ONGD AidGlobal, pela contínua colaboração que muito nos tem ajudado a aprender e desenvolver
o nosso trabalho de forma muito eficaz
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este projecto de Apadrinhamento
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