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Nossa visão para todas as crianças
é vida em abundância.
Nossa oração para todos os corações é
a vontade para tornar isso uma realidade.

Crianças da comunidade El Cerron,
em Yamaranguila, Honduras.
Foto: Jon Warren/World Vision
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Apresentação do presidente
O ano de 2021 foi um verdadeiro desafio e um
marco na história, com o ataque da COVID-19
e várias crises chegando ao mesmo tempo.
Quase nove entre dez crianças no mundo não
frequentaram a escola devido à pandemia. Uma
crise global deixou 45 milhões de pessoas à
beira da fome em 43 países. Ao mesmo tempo,
terremotos, enchentes, secas e furacões não
deram trégua.
Estivemos presentes em todos os momentos,
mantendo viva a esperança. Em 100 países,
nossa equipe capacitou meninas e meninos
para pressionar por mudanças em suas próprias
comunidades, amplificando suas vozes no
cenário mundial. Nossa fé cristã exige que
trabalhemos para que todos os meninos e
meninas alcancem seu potencial de vida
verdadeiramente único e concedido por Deus.
As vitórias neste cenário desafiador foram
marcantes. Mesmo em meio à COVID-19,
conseguimos chegar a mais de quatro
milhões de crianças por meio de nossos
programas educacionais. Dois milhões de

vocês continuaram a apadrinhar crianças,
gerando benefícios incalculáveis para famílias e
comunidades inteiras.
Para mim é uma honra assumir o cargo de
Presidente do Comitê Diretor para Resposta
Humanitária, uma aliança de nove das principais
agências humanitárias do mundo, que se uniram
para dar suporte à qualidade, responsabilidade
e ensino. Por esse motivo, ocupo uma vaga
no Comitê Permanente Interagências — o
grupo mais importante do órgão de tomada
de decisões humanitárias da ONU. Isso significa
influência nos direitos da criança em todo o setor
humanitário.
Noventa por cento da nossa equipe são nativos
do país no qual trabalham e entendem o
contexto local e em constante mudança em
que trabalham. À medida que nos adaptamos
ao “novo normal”, precisamos continuar rápidos
e adaptáveis. Motivados por nossa fé cristã,
somos convocados a servir aos mais vulneráveis
nos lugares mais difíceis para ser criança —
como Afeganistão, República Centro-Africana,

República Democrática do Congo, Sudão do
Sul ou Síria. Estamos ao lado das crianças desses
países há décadas, e nosso apoio inabalável
continuará por muitas outras décadas.
Não podemos fazer isso sem ajuda, e as parcerias
continuam sendo essenciais em nosso trabalho.
Desde nossos incríveis voluntários e parceiros
de fé nas comunidades ao redor do mundo, até
os padrinhos e madrinhas das crianças, nossos
colegas e o sistema da ONU, os resultados
espetaculares que alcançamos juntos estão
evidentes neste relatório. O incrível trabalho
realizado por toda a família da Visão Mundial é
realmente inspirador e eu agradeço a todos do
fundo do meu coração.

Andrew Morley
Presidente e diretor executivo da World Vision
International
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Crianças na Síria conversam com Andrew Morley, presidente e diretor executivo da World Vision International, em uma sessão
de apoio psicossocial em comunidade no Líbano. Foto: Chris Weeks/World Vision (tirada antes da pandemia de COVID-19).
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Introdução
Estamos à beira de um precipício. Pela primeira
vez em duas décadas, a pobreza extrema
aumentou em todo o mundo devido aos
impactos de conflitos e mudanças climáticas
agravados pela COVID-19.
Para sair do precipício e impedir a queda, as
nações precisam se unir e criar um plano eficaz
para reduzir a desigualdade, a pobreza e as
mudanças climáticas.

Donna Shepherd, Presidente
do conselho da World Vision
International, visitando o Pyin
Daung Dwin village Early Childhood
Care and Development Centre em
Myanmar. Foto: Nigel Marsh/World
Vision.

É isso o que fazemos. A Visão Mundial combate
causas basais com o intuito de acabar com a
pobreza e outras violências contra crianças
nos locais mais frágeis do mundo. No último
ano, fomos mais alto para chegar mais
longe do que nunca. Demos apoio a mais de
200 milhões de crianças. Chegamos a mais de
30 milhões de pessoas com ajuda emergencial
humanitária em 52 países. Nossa filial de
microfinanças, VisionFund, concedeu 1,1 milhão
em empréstimos e nossa resposta à COVID-19
ajudou 72 milhões de pessoas.
Nossas práticas de proteção continuam a ser
fortalecidas. Nosso programa global está sendo
adaptado para diminuir os efeitos dos conflitos
e das mudanças climáticas nas comunidades
onde trabalhamos. As abordagens de gestão
ambiental estão mudando a forma como

trabalhamos. Estamos melhorando a inclusão
social e a igualdade de gênero e sendo
reconhecidos por nossos padrões de qualidade,
responsabilidade e financeiros.
A plataforma para tais esforços tem sido nossa
estratégia organizacional global. Estamos
inovando por meio da cooperação, dando
apoio para que as equipes possam se adaptar e
melhorar, usando abordagens comprovadas e
novas para obter maior impacto.
O Comitê da Visão Mundial Internacional
é extremamente grato às contribuições de
nossos parceiros, padrinhos e madrinhas,
56 comitês nacionais e conselhos consultivos,
equipes de departamentos nacionais, equipes
de centros globais, ao presidente Andrew
Morley e à sua equipe da diretoria executiva.
Nosso compromisso coletivo é garantir que
comunidades sejam reconstruídas nos países
mais frágeis do mundo e ajudar todas as crianças
a ter uma vida plena, hoje e nas gerações futuras.

Donna Shepherd
Presidente do Comitê World Vision International
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Nós somos
a World Vision
Nosso foco é ajudar os meninos e meninas mais
vulneráveis a superar a pobreza para que eles
possam viver suas vidas de maneira plena, hoje
e no futuro. Inspirados por nossa fé cristã, nosso
trabalho atinge crianças independentemente
do histórico ou dos locais perigosos em que
vivem.
Somos motivados pelo desejo de garantir
que todos os meninos e meninas tenham o
que precisam para crescer em mente, corpo
e espírito. Todos os dias, nossos quase 35.000
funcionários trabalham duro para permitir
que crianças vivam suas vidas com alegria, se
tornem o que Jesus os criou para ser e cheguem
mais longe do que jamais imaginaram.
Guiada por mais de 70 anos de experiência
e conhecimento, nossa equipe dedicada usa
práticas de desenvolvimento e assistência
comprovadas e eficazes para capacitar as
comunidades a se tornarem autossuficientes
e gerar mudanças reais e duradouras.
Como uma parceira global de destaque,
trabalhamos ao lado de apoiadores, partes
interessadas, famílias e comunidades para
transformar vidas e dar esperança. Dessa forma,

a vida de todos é fortalecida. Juntos, com
nossos parceiros, impactamos positivamente
a vida de mais de 200 milhões de crianças
vulneráveis em todo o mundo em 2020–2021.
Temos o privilégio de servir e trabalhar para
testemunhar relacionamentos restaurados e
comunidades transformadas, tudo como reflexo
do amor incondicional de Deus. Reconhecemos
humildemente que não seríamos capazes de
fazer o que fazemos sem a bondade de Deus e a
generosidade dos doadores.

Nosso trabalho chega até
as crianças, não importa
sua origem ou os lugares
perigosos em que vivem.

Em Tumbes, Peru, um menino abraça a psicóloga da Visão Mundial,
Melissa, antes de ela ir embora. Como parte da Resposta à crise
migratória venezuelana da Visão Mundial, Melissa estava ajudando
o menino com o ensino virtual. Ele gostaria que todos os professores
fossem como Melissa. Foto: Chris Huber/World Vision
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Nossa Promessa indo além
Em 2021, nossa estratégia de parcerias chamada Nossa Promessa teve seu senso de
urgência renovado. A pandemia da COVID-19 expôs as desigualdades do mundo e
o sofrimento que isso causou, principalmente nas crianças mais vulneráveis e suas
famílias.
Nossa estratégia é uma promessa aos meninos e meninas mais vulneráveis no mundo
de que tentaremos incansavelmente que nossa visão chegue até eles: vida em sua
plenitude. Manteremos essa promessa através das seguintes áreas de ação urgente:

Vivendo nossa fé e nosso chamado com
coragem e humildade.

Fortalecendo nosso compromisso com as
meninas e meninos mais vulneráveisdo mundo.

Foco no ministério para resultados
melhores.

Com Cristo no centro de tudo, demonstramos
o amor incondicional de Deus pelas crianças
mobilizando equipes e comunidades para
abordar as causas espirituais e basais da
vulnerabilidade infantil. Temos credibilidade
como forte parceiro cristão, capaz de estimular
uma mistura diversificada de líderes religiosos
e comunidades a agir coletivamente em prol
das crianças.

Colocando em primeiro lugar as meninas e meninos
mais vulneráveis, continuamos a realinhar nosso
foco e presença para reduzir a vulnerabilidade
extrema, desenvolver uma programação eficaz e
relevante, implementar lideranças e as capacidades
corretas e alocar fundos para gerar impactos maiores.
Continuamos ao lado das crianças em alguns dos
lugares mais perigosos.

Somos orientados pelo impacto, com uma
cultura e prática de maximizar o impacto gerado
em crianças vulneráveis em todas as decisões
e ações que tomamos. Nos concentramos em
setores-chave de trabalho usando métodos
baseados em evidências que fazem diferença
no bem-estar das crianças. Ao mesmo tempo,
fortalecemos os fatores que sustentam o
impacto ao longo do tempo, como a resiliência
das famílias e da comunidade.
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Crianças durante uma aula de leitura e redação,
parte dos programas educacionais implementados
pela Visão Mundial em Puntland, Somália.
Foto: Lambert Coleman/World Vision.

Colaborando e defendendo um impacto
mais amplo.

Oferecendo recursos sustentáveis e de alta
qualidade para o campo.

Dando voz a meninas e meninos, defendemos
mudanças sistêmicas nos níveis global, nacional
e local, e fazemos parcerias com outras pessoas
para que juntos possamos ajudar mais crianças
do que conseguiríamos sozinhos. Desde 2017,
431 milhões de crianças estão mais protegidas por
causa de políticas governamentais mais rígidas que
tratam de violência contra crianças como resultado
de nossa campanha It takes a world to end violence
against children (É preciso todo um mundo para
acabar com a violência infantil) em 87 países.

Estamos mudando de um financiamento misto,
que já não funciona tão bem para nós e passando
a angariar os recursos ideais com os doadores
ideais para os programas ideais nos lugares ideais.
Estamos despertando o poder da escala mundial
e da singularidade cristã de nossa Parceria para
priorizar o financiamento privado, especialmente
em contextos frágeis, e aumentar as doações
em todos os mercados relevantes para apoiar as
prioridades do ministério.

Nosso progresso em 2021, evidenciado nas
páginas deste relatório, nos diz que estamos na
direção certa. Agora, precisamos ir mais longe.
Celebramos e usamos da melhor forma as quatro
coisas que tornam a Visão Mundial única: nossa
fé em Cristo, nosso foco nas crianças, nosso
método de capacitação da comunidade e nossa
habilidade de provocar impacto em escala no
bem-estar infantil. Juntas, elas nos diferenciam
e dão à Visão Mundial uma oportunidade única
de cumprir sua promessa com os meninos e
meninas mais vulneráveis do mundo.
Para saber mais sobre nossa estratégia global,
acesse: www.wvi.org/our-promise

World Vision International
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Nosso Trabalho, chegando até os mais vulneráveis

O acesso a água limpa, saneamento
e higiene (WASH) dá às crianças e
suas famílias a chance de prosperar e é
particularmente importante em situações
de emergência. Em 2021, levamos até
3 milhões de pessoas o acesso a água
limpa e a 2,3 milhões de pessoas o acesso
ao saneamento doméstico. Também
contemplamos 3,5 milhões de pessoas
com acesso a locais para higienização
das mãos (incluindo 1,8 milhão de
crianças nas escolas), 440.000 pessoas
com água potável de emergência
e 838.000 pessoas com produtos
emergenciais de higiene.

Nossa filial de microfinanças, VisionFund,
oferece soluções financeiras que
dão às famílias e comunidades a
oportunidade de criar uma fonte de
renda segura para quebrar o ciclo de
pobreza ao longo das gerações. Em
2021, a VisionFund ajudou um milhão
de mutuários, criou 1,6 milhão de
empregos e concedeu empréstimos
no total de US$ 613 milhões. Por meio
de nossos programas de microfinanças,
impactamos a vida de mais de
4,3 milhões de crianças.

A Visão Mundial trabalha com pais em
comunidades de apadrinhamento para
aumentar e diversificar as fontes de
renda. Ao longo dos anos, trabalhamos
com muitos pais em comunidades de
apadrinhamento para que eles estejam
melhor preparados para se recuperar de um
choque, como o provocado pela pandemia.
Somente em 2021, aproximadamente
293.800 pais ou cuidadores em
comunidades de apadrinhamento foram
treinados para aumentar a segurança
alimentar e resiliência familiar e 80.300
concluíram o treinamento para fortalecer
a inclusão financeira e as habilidades de
geração de renda.

Capacitar as crianças e dar voz a elas
é um fator central no trabalho que a
Visão Mundial faz nas comunidades. Em
2021, mais de 804.000 crianças e jovens
em comunidades de apadrinhamento
agiram com coragem para ajudar a
acabar com a violência infantil.
Além disso, apesar da pandemia de
COVID-19, comunidades em 665 áreas
do programa em 42 países continuaram
cobrando os responsáveis por serviços
públicos melhores usando o Citizen
Voice and Action (Voz e Ação Cidadãs),
um método de responsabilidade social.
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Em 2021, a Visão Mundial agiu
significativamente para avançar em nosso
compromisso com a gestão ambiental e
para reduzir nosso impacto negativo
no meio ambiente Finalizamos as políticas
de Gestão Ambiental e Ação Climática, que
estabelecem um compromisso de toda a
organização para aumentar os programas
que promovam benefícios ambientais
positivos para as crianças, monitorar e agir
para reduzir nossa pegada de carbono e
defender a justiça climática para as crianças.

Mãe prepara uma refeição em uma associação
alimentar em Lesotho. A associação foi criada
com a ajuda da Visão Mundial em resposta à
incidência crescente de desnutrição infantil em
Lesotho. Foto: Makopano Semakale/World Vision

World Vision International
Crianças em uma quadra de
futebol comunitária ao ar livre
em Huaquillas, Equador, onde
dezenas de famílias de refugiados
venezuelanos se estabeleceram.
Foto: Chris Huber/World Vision

Boa saúde e nutrição dão autonomia
às crianças. Nosso trabalho promove o
desenvolvimento e o bem-estar infantil
positivos, previne a mortalidade
infantil, reduz doenças e melhora a
nutrição. Ajudamos mais de 184.000
Agentes Comunitários de Saúde em
46 países, oferecendo assessoria sobre
comportamentos saudáveise construindo
pontes para melhores serviços de saúde
e nutrição. Nossa abordagem integrada
permite que cuidadores, prestadores de
serviços e mais de 300.000 líderes religiosos
protejam, defendam e melhorem a saúde
e a nutrição das crianças nos locais em que
atuamos.
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Nosso Trabalho, chegando até os mais vulneráveis

A Visão Mundial trabalha com grupos
locais de proteção à criança para
aumentar a proteção de meninas
e meninos contra abuso, negligência,
exploração e outras formas de violência,
como casamento infantil e trabalho
infantil. Nosso modelo de Proteção e
Defesa Infantil ataca as causas basais
de violência infantil nas comunidades.
Trabalhamos com a população local para
melhorar as leis, fortalecer os serviços
de proteção, transformar atitudes e
comportamentos prejudiciais e capacitar
as crianças como agentes de mudança.

A Visão Mundial acredita que todas as
crianças devem receber educação
segura, de qualidade e inclusiva,
desde a primeira infância até a
conclusão do ensino médio. Mesmo
em meio à pandemia de COVID-19,
período no qual mais de 90% dos alunos
do mundo estavam fora da escola, a
Visão Mundial alcançou 4,1 milhões
de crianças através seus programas
educacionais, oferecendo suporte
a professores e pais e distribuindo
materiais educacionais em formatos
impressos e digitais, assim como pelo
rádio, TV e SMS.

Crianças vulneráveis são
encontradas com frequência cada
vez maior em cidades e vilas, e a
Visão Mundial está aumentando seu
trabalho nesses locais. 46 escritórios
de campo implementaram programas
nas cidades e seus arredores no Ano
Fiscal de 2021. Lançamos respostas à
COVID-19 em 298 cidades e 12,5% de
nossos gastos foram em programas
urbanos. Fortalecemos esse trabalho
lançando um kit de ferramentas do
Modelo de Ministério Urbano.

A Visão Mundial faz parceria
com famílias, líderes religiosos e
comunidades para garantir que as
crianças prosperem do ponto de
vista emocional, físico e espiritual.
Nossas abordagens com base na fé são
criadas para tratar as causas físicas e
espirituais da vulnerabilidade infantil.
No Ano Fiscal de 2021, trabalhamos
com mais de 82.000 pais e 26.000
líderes religiosos em 31 países para criar
famílias e comunidades mais solidárias
e amorosas onde as crianças possam se
desenvolver.

World Vision International

Apadrinhamento de crianças
Em 2021, o apadrinhamento de crianças da Visão Mundial tocou a vida de mais de 16 milhões de crianças e suas comunidades, oferecendo
recursos para que elas se libertassem da pobreza para sempre. À medida que as ondas da pandemia de COVID-19 continuavam chegando
em todo o mundo, mais de 1,9 milhão de padrinhos e madrinhas se associaram a uma criança e sua comunidade para lutar contra os efeitos
devastadores.
As ondas posteriores do vírus continuaram provocando confinamentos, interrupções escolares e dificuldades econômicas em 2021,
tornando nosso trabalho local e de longo prazo mais importante do que nunca nos locais mais atingidos do mundo.
Ajudar as comunidades a reconstruir seus meios de subsistência e fortalecer a proteção infantil foi um foco importante no programa de
apadrinhamento de crianças ao longo do ano.
• Alcançamos mais de 1,5 milhão de crianças e 207.000 pais e cuidadores em 51 países com programas de proteção infantil por meio
do apadrinhamento de crianças, ajudando a manter as crianças seguras quando suas redes comunitárias habituais foram abaladas
pela pandemia. Esses programas também ajudaram a tornar as comunidades locais mais seguros para as crianças.
• Mais de 1,3 milhão de pessoas e 272.000 famílias em 36 países construíram meios de subsistência mais fortes com o apoio do
apadrinhamento de crianças, incluindo auxílio para que pais e cuidadores aprendessem novas habilidades de trabalho e criassem
grupos de poupança para que tivessem dinheiro durante períodos de necessidade.
Também inovamos, usando celulares e outras tecnologias para encontrar novas formas de conexão, apesar das restrições impostas pela
COVID-19. Quase todas as crianças e padrinhos/madrinhas em todo o mundo agora podem trocar cartas digitalmente, enquanto padrinhos/
madrinhas em 11 países visitaram virtualmente comunidade da criança apadrinhada para ter uma visão real da diferença que fazem.
Chosen®, o novo convite da Visão Mundial para o apadrinhamento, que permite que as crianças escolham seu padrinho/madrinha,
continuou a crescer e agora está disponível para crianças em 34 países e padrinhos/madrinhas de 22 países.
Agradecemos a todos os nossos padrinhos/madrinhas, cujo cuidado, apoio e parceria contínuos possibilitam que crianças e comunidades
enfrentem as causas da pobreza e construam um futuro sólido.
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Por meio do Chosen®,
a criança escolhe um
padrinho/madrinha,
e não o contrário,
refletindo a forma que
o apadrinhamento dá
autonomia para que
as crianças assumam a
transformação de seu
próprio futuro.
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Nosso Impacto Global,
chegando até os mais vulneráveis

5.770 escolas e
1.533 instalações de saúde

foram equipadas com locais para higienização
das mãos, além de 904 escolas e 478 instalações
de saúde com serviços de saneamento

14

3 milhões de

pessoas obtiveram acesso a
água limpa, incluindo

570.000

crianças que receberam água potável

para consumo na escola

3,2 milhões

Contribuímos com

de crianças
participaram do
apadrinhamento
em 1.268 áreas do programa
em todo o mundo

mudanças em
políticas voltadas para
abordar as causas da
vulnerabilidade infantil

16 milhões

de crianças em
54 países foram
beneficiadas
pelos programas de
apadrinhamento

603

2 milhões

Mais de
de ações de defesa
adotadas pelos apoiadores da
Visão Mundial que fizeram
campanha pelas crianças
vulneráveis em 42 países

Ajuda humanitária
chegou a mais de

30,1 milhões

de pessoas em resposta a 72
desastres naturais e provocados
pelo homem em 52 países

Nós chegamos até

7,9 milhões

de pessoas com programas de
assistência alimentar e mais de

5,8 milhões de pessoas

em 29 países com programas de
auxílio financeiro e cupons
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248.781 crianças
com menos de cinco
anos foram tratadas
para emaciação
(ou desnutrição grave) em
14 países e mais de 85% se
recuperaram,

46.230 mulheres

grávidas e em fase de
amamentação

em 5 países receberam apoio
através de programas de
alimentação suplementar

A VisionFund
concedeu

1,1 milhão

de empréstimos
totalizando

US$ 613 milhões.

69% dos mutuários são mulheres

O premiado método da

Visão Mundial
pelo qual

o Farmer Managed Natural
Regeneration, está sendo ampliado
globalmente e foi reconhecido entre
as 500 principais práticas da ONU que
ajudam em 12 dos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável

40.000
produtores rurais
Mais de

que participaram de
grupos de treinamento
implementaram novos
métodos de agricultura,
o que os ajudou a produzir
mais e aumentar a renda familiar

Mais de

293.800

pais em comunidades
de apadrinhamento
receberam treinamento
para aumentar a
segurança alimentar
e a resiliência familiar

1,75 milhão

de meninos e meninas
participaram de atividades
criadas para aprofundar o
conhecimento do amor de
Deus por eles e fortalecer o
relacionamento com outras
pessoas e com a natureza

4,5 milhões

Mais de
de crianças foram
beneficiadas diretamente por
atividades de proteção
à infância para reduzir a
violência contra crianças

Mais de

1,5 milhão

de materiais educativos para
possibilitar ou auxiliar o ensino à
distância e treinar e ajudar

64.594 professores
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Resposta global
à COVID-19
A resposta de

US$ 350 milhões
da World Vision chegou até

72 milhões de pessoas

16

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia da COVID-19. Em
questão de horas, a Visão Mundial lançou uma das maiores respostas globais de emergência em
nossos 70 anos de história.
Dois anos depois, nossa resposta de US$ 350 milhões teve um impacto significativo. Superamos
nossa meta ao chegar até mais de 72 milhões de pessoas, incluindo mais de 30 milhões de
crianças. Nosso foco continua sendo alcançar o maior número possível de crianças, principalmente
as mais vulneráveis. As crianças podem não estar em maior risco em relação ao vírus, mas centenas
de milhões de crianças se tornaram significativamente mais vulneráveis devido aos impactos
indiretos da pandemia.

Pessoas contempladas
72.012.019*

em mais de 70 países

Oriente Médio e
Leste Europeu

3.023.214
1.492.987

Estados Unidos

1.299.451

América Latina e Caribe

11.432.599
5.121.491

África

Ásia-Pacífico

37.457.993
16.134.124

18.727.536
7.756.912

VisionFund

71.226

Pessoas contempladas
Crianças contempladas

*Observação: todos os números relacionados à resposta à COVID-19 são cumulativos (ou seja, totais desde o início da resposta, o que inclui dados do AF20 e do AF21).
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45 milhões

quase
de pessoas contempladas
com intervenções
e informações de
saúde para aumento da
conscientização, inclusive
sobre vacinas

42 milhões

250.000

pessoas em 34 países
contempladas
com atividades de
conscientização sobre
vacinas em 2021

mais de

300.000

de itens distribuídos,
incluindo máscaras, luvas e
kits de desinfecção

de crianças vulneráveis
impactadas por políticas novas ou
que sofreram alterações através de
8.406 ações de defesa tomadas
pela Visão Mundial em todo o mundo

mais de

quase
líderes religiosos e
trabalhadores da linha de
frente/comunidade treinados
e recebendo apoio para oferecer
serviços comunitários relacionados
à COVID-19 e vacinas

38 milhões

de pessoas contempladas
através da divulgação de
comportamentos de prevenção

706.910

locais instalados
ou reconstruídos para ajudar
a limitar a disseminação da
COVID-19, incluindo locais
comunitários para
higienização das mãos
e banheiros nas escolas

250 milhões

400.000
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empréstimos de
“recuperação” da
COVID-19 com valor total de
US$ 174,5 milhões foram concedidos
em todo o mundo pelas equipes da
VisionFund ao longo de 2021

1,6 milhão
de crianças
contempladas por
atividades de proteção
infantil para tratar os impactos diretos
da pandemia, como o aumento
da violência doméstica e sexual,
casamento infantil e trabalho infantil
(Todos os números são cumulativos, ou seja, combinam dados
do AF20 e AF21).

World Vision International

Resumo financeiro*
Fortalecendo nosso compromisso com crianças vivendo em locais frágeis.
De 2016 a 2021, aumentamos a quantia
gasta em áreas afetadas e fragilizadas
por conflitos em 68%.

Receita total (em bilhões de dólares):

2016

2017

2018

2019

2020

2021

US$ 2,72

US$ 2,76

US$ 2,76

US$ 2,90

US$ 3,01

US$ 3,15

86% arrecadados para programação
(A proporção de gastos com trabalho de programação que tem um impacto direto na vida
das crianças vulneráveis, incluindo ativismo, campanha e apoio técnico)

* Para obter o demonstrativo financeiro, acesse: https://www.wvi.org/accountability, que inclui um link para nossas demonstrações financeiras mais recentes
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Despesas totais por categoria
(todos os valores em dólares)

Despesas do programa
por região

Programas de desenvolvimento

US$ 1.634 milhão (55%)
Programas de auxílio e reabilitação

US$ 909 milhões (30%)
Educação e defesa da comunidade

US$ 23 milhões (1%)

Outros programas internacionais

US$ 63 milhões

Arrecadação de recursos

US$ 249 milhões (8%)
Administração

US$ 181 milhões (6%)

Oriente Médio e Leste
Europeu

América do Norte

US$ 314 milhões

US$ 290 milhões

América Latina e
Caribe

US$ 237 milhões
• Os dados do Ano Fiscal de 2021 estão sujeitos a ajustes de auditoria (o Ano Fiscal da
Visão Mundial vai de 1º de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021).
• Em 2021, a Visão Mundial reduziu o valor total gasto em administração (excluindo
câmbio) e captação de recursos em US$ 4 milhões em comparação com 2020.
• A diferença entre o valor de Arrecadação para Programação e as despesas de
programação na região se deve ao tempo de implementação de alguns projetos.

África

Ásia-Pacífico

US$ 1,15 bilhão

US$ 497 milhões

Austrália e
Nova Zelândia

US$ 10 milhões

World
World
Vision
VisionInternational
International
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Graças às nossas soluções com
foco na comunidade, a cada
criança que você ajuda, quatro
outras crianças também são
beneficiadas

Foto: Ben Adams/World Vision
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A Visão Mundial leva água
limpa para uma nova pessoa
a cada 10 segundos

Foto: Ben Adams/World Vision

Esperança, alegria e justiça para TODAS as crianças

A cada 60 segundos, uma família recebe
as ferramentas para superar a pobreza
Após um evento de apadrinhamento em Moçambique, meninos se reúnem
para jogar um pouco de futebol ao entardecer. Foto: Ben Adams/World Vision

wvi.org

