Kinderhorizonte e. V. -

Ajuda, onde ela se faz mais necessaria!

2005

2006

Descoberta do projeto social “Grupo de
Amigos da Criança” (GAC) em Belo
Horizonte e decisão espontânea de entrar
colaborando.
O projeto é apresentado na internet, dando
inicio à busca de participantes e doadores.
Logo se concretizam os primeiros apadrinhamentos, e as primeiras doações entram em
caixa.
Em fevereiro é realizado o primeiro encontro
pessoal entre os precursores do projeto, com
o intuito de planejar o rumo a ser tomado e
garantir apoio permanente ao GAC.

01.07.2006: A ONG “Kinderhorizonte” é fundada.
20.09.2006: Reconhecimento dos fins filantrópicos
pelos orgãos públicos.
06.12.2006: A organização é registrada.

Você também pode ajudar...
...com uma doação única, doação mensal ou assumindo
o apadrinhamento de uma ou mais crianças.
Custo do apadrinhamento: R$ 30,00 por mes.
Se desejado, Kinderhorizonte emite um comprovante
das doações efetivadas durante o ano, para dedução na
declaração do imposto de renda.

Conta corrente para doações no Brasil
Grupo de Amigos da Criança
Banco do Brasil, Agência: 3490-8, Conta: 35244-6
BIC/SWIFT-Code: BRASBRRJBHE
IBAN-Code: 001 34908 00 00352446

Conta corrente para doações na Alemanha
Kinderhorizonte e.V.
Wiesbadener Volksbank eG (Alemanha)
Agência: 510 900 00, Conta: 0030025709
Swift-Code/Bic: WIBADE5W
IBAN-Code: DE 85 51090000 00 30025709

O nosso site e o Kinderhorizonte-Forum são criados.

Kinderhorizonte e. V. no Brasil

2007

Matthias Bergmann
Representante do Kinderhorizonte em Belo Horizonte
Telefon 0055 (31) 3227-5650
gac-brasilien@kinderhorizonte.org

O empenho se faz perceber:
de 24 apadrinhamentos em 2005, o numero
aumenta para 130 em 2007.

Graças às doações adicionais, é possivel
continuar proporcionando o brilho no olhar
das crianças do GAC!

Maria Aparecida Bernardes
Coordenadora do projeto Grupo de Amigos da Criança
Telefon 0055 (31) 3284-6800
grupo-gac@ig.com.br

Kinderhorizonte e.V. na Alemanha
Monika Trog
Telefon 0049 (172) 5850-873
gac-deutschland@kinderhorizonte.org

-☼

... für ein Funkeln in Kinderaugen.

Kinderhorizonte e.V.

O GAC possui duas unidades, onde as crianças recebem
diariamente alimentação completa e acompanhamento
em atividades de lazer e formação educacional, que
estimulam e apoiam o crescimento pessoal de cada
uma delas. No momento cuidamos de cerca de 200
crianças, com idade entre 2 e 14 anos, em meio-horario
ou horario integral.
A prefeitura de Belo Horizonte apoia o GAC, cobrindo
parte dos custos, sendo que, custos sobresselentes
devem ser financiados por mensalidades pagas pelas
familias das crianças. Porém a realidade destas famílias,
geralmente carentes, de poucos recursos e a frequente falta
de emprego impossibilita muitas vezes o cumprimento
deste débito.
Kinderhorizonte apóia o projeto “Grupo de Amigos da
Criança” repassando integralmente todas as doações
arrecadadas (sejam elas em dinheiro ou materiais, como:
roupas, brinquedos e materiais escolares), acompanhando
e dirigindo permanentemente todos os fins atingidos
por elas.
Todos os integrantes do Kinderhorizonte trabalham
voluntariamente ou seja, sem receber qualquer remuneração pelo trabalho ou ajuda de custo, além do que,
todos os gastos gerados como, material de propaganda,
selo, transporte e etc, são fincanciados com recursos
proprios.
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Todas as doações, são 100% repassadas,
sem qualquer abatimento, para este
projeto social de apoio à criança!

/_

O Kinderhorizonte e. V. é uma organização alemã, sem
fins lucrativos, que tem por objetivo apoiar e promover
projetos sociais no Brasil, em primeira linha o projeto
“Grupo de Amigos da Criança – (GAC)” em Belo Horizonte.
GAC é uma intituição registrada, de iniciativa privada
e voltada para o atendimento e acompanhamento de
crianças carentes, residentes no Aglomerado de Santa
Lucia, mais conhecido como “Morro do Papagaio”.

O que pretendemos....

Com o nosso apoio pretendemos garantir a continuidade
do funcionamento do GAC. Além de uma alimentação
regular e cuidados com a saúde, queremos proporcionar
às crianças uma boa formação educacional, estimulando
a confiança nos seus proprios talentos.
Os confrontos diários com a criminalidade, a dependência
de drogas e a prostituição, provocam nos moradores da
favela muitas vezes um comportamento áspero e rude.
Algumas das crianças experimentam no GAG pela
primeira vez em suas vidas, o que se significa segurança
e alimentação diária!
Nos cursos dados, nossas crianças aprendem e aprimoram
varias capacidades, que podem ser de muito valor para
o seu futuro escolar e profissional.
O nosso maior objetivo a longo prazo é oferecer aos
adolecentes cursos profissionalizantes, que os formem
e capacitem para o mercado profissional, garantindo
seu sustento de forma honesta.
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Quem somos....

Como atuamos....

Nós intermediamos apadrinhamentos; proporcionamos
o contato entre afilhados e padrinhos, traduzimos as
correspondencias do Brasil para a Alemanha e viceversa, enviamos informações importantes aos padrinhos
sobre seus afilhados, como por exemplo, a situação da
família, o aproveitamento na escola, o comportamento
na creche e etc.
Num informativo periódico, mantemos todos os
nossos colaboradores bem informados sobre todas as
atividades do GAC, sobre os cursos, as novidades, o
andamento dos projetos.
Todas as informações são na regra, enviadas por Email;
isso é mais rápido e econômico, facilitando o trabalho e
evitando gastos desnecessários com postagens.
Através da nossa pagina principal, em três idiomas (inglês, português e alemão), atingimos um vasto público.
Aqui estão todas as informações sobre o GAC e o
Kinderhorizonte:
www.kinderhorizonte.org
TRANSPARÊNCIA escrevemos com letras maiúsculas!
Uma prestação de contas mensal na nossa pagina
principal, informa tudo sobre o nivel das doações,
todas as entradas e saidas na nossa conta bancaria!

Um investimento para o futuro!

www.kinderhorizonte.org

