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         DECLARAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Brasil, 31 Março 2017 

 

 

VISÃO E FILOSOFIA 

 

 

VISÃO 

 

Acreditamos apaixonadamente no poder do Amor para gerar idéias para mudar atitudes, 

vidas e, finalmente, o mundo. 

 

 "Amor e compromisso com as crianças" é a utopia que moverá nossas ações no futuro e 

inspirará os valores nos quais repousa nossa maneira de amar as crianças. 

Aspiramos a um mundo em que a pobreza foi erradicada. Um mundo em que as crianças 

desfrutam plenamente de seus direitos e participam de canais democráticos nas decisões 

que afetam suas vidas. 

Somos uma organização de cooperação de dimensão internacional localizada ao lado de 

crianças que vivem na pobreza e exclusão. Uma organização cuja tarefa principal é 

promover o fortalecimento das capacidades individuais e coletivas de meninos, meninas 

e suas famílias, trabalhando juntos para alcançar suas aspirações por uma vida decente. 

Uma organização cujo sinal distintivo é a promoção e o estabelecimento de laços de 

solidariedade para participar da construção de um mundo justo 
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MISSÃO 

 

Honrar o idioma e o espírito da lei de todos os países e regiões onde NOHE esteja 

presente. Divulgar a carta dos Direitos Humanos e os Direitos da Criança e Adolescente 

expressos na Convenção da Criança. 

 

A NOHE reafirma seu total compromisso com a Carta dos Direitos Humanos proclamada 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de dezembro de 1948 em sua 

Resolução 217 A (III) e a Carta dos Direitos da Criança ratificada pela Assembleia Geral 

dá a ONU em 20 de novembro de 1959. plenamente consciente de que é sua 

responsabilidade alcançar o máximo desenvolvimento e bem-estar de todas as crianças 

do país e suas famílias. 

 A maior riqueza de um país é seu povo. Nessa riqueza, os filhos representam o mais 

valioso, pois são a promessa de um futuro melhor. Compreendemos o verdadeiro valor 

da infância para compreender que “as crianças são a promessa do homem; o homem, a 

esperança da humanidade”. Temos a responsabilidade de atingir esse objetivo, de 

reconhecer que devemos oferecer às crianças de hoje cuidados, proteção e oportunidades 

de vida que lhes permitam desenvolver plenamente seu potencial como indivíduos. 

Defender as crianças também significa mantê-las protegidas da proteção familiar. 

 

 NOSSO COMPROMISSO: 

 

1- Gerenciar, coordenar, executar programas de proteção e nutrição saudável para a 

criança e o adolescente. 

 

2- Garantir os direitos da criança e do adolescente, trabalhar em conjunto 

 

3-Atuar no Superior Interesse da Criança e do Adolescente, executando ações que 

integrem aspectos de alimentação, saúde, nutrição e saneamento ambiental; atividades 

voltadas à socialização e desenvolvimento psicossocial da criança, ao fortalecimento das 

relações no ambiente infantil, familiar e comunitário e à construção de valores que 
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permitam localizar e funcionar no ambiente humano, o que facilita a vida plena da 

infância. 

 

4- Garantir às crianças um suprimento seguro de alimentos que forneça a porcentagem 

recomendada de energia e nutrientes diariamente, de acordo com a faixa etária, para o 

trabalho em período integral e em regime de meio período. 

 

5-Promover estilos de vida saudáveis que promovam a saúde desde a infância e nas 

seguintes etapas do ciclo da vida, através de processos de treinamento, atividade física, 

hábitos alimentares e autocuidado. 

 

6-Melhorar as práticas parentais por meio de processos educacionais e treinamento da 

família em torno do desenvolvimento infantil, com base no entendimento das crianças 

como sujeitos de direitos e seres humanos em treinamento. 

 

7- Apoiar o fortalecimento da unidade familiar e a função socializadora da família por 

meio de processos educacionais que favoreçam o desenvolvimento de habilidades para a 

convivência e a solução pacífica de conflitos. 

 

8- Coordenar, executar programas, avançar acordos de prevenção e promoção na área da 

saúde, com voluntários, profissionais médicos, psicólogos, psicanalistas e paramédicos, 

universidades, clínicas e hospitais autorizados pelo Estado, também realizar cursos 

divulgação, conferências médicas e acadêmicas nacionais e internacionais sobre os temas 

incluídos em seu objeto social. 

 

VALORES 

 

-Tratar as pessoas com dignidade 

- Honrar a herança social 

- Respeito pela diversidade 

- Comprometimento 

- Transparência 

- Humanismo 
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- Independência econômica, política e religiosa 

- Ação positiva 

- Excelência 

- Dinamismo 

- Criatividade 

- Integridade 

- Confiar  

- Responsabilidade 

- Inovação 

- Servir com os mais altos padrões de integridade. 

- Lutar continuamente pela excelência 

- Encontrar benefícios para crianças e adolescentes 

 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

Nossa declaração MISSÃO afirma o "propósito de ser" da NOHE, e a declaração VISÃO 

diz, "com base nesse propósito, é isso que queremos ser." A ESTRATÉGIA flui 

diretamente da visão, uma vez que a estratégia visa atingir a visão e assim satisfazer a 

missão da organização. 

 

Primeiro, a missão e a visão fornecem um veículo para comunicar o propósito e os valores 

da NOHE a todos os principais interessados. Stakeholders são as partes principais que 

têm alguma influência na organização ou participação em seu futuro. As partes 

interessadas e a análise das partes interessadas são funcionários, clientes, investidores, 

fornecedores e instituições como governos, associações, sociedade civil. Essas 

declarações são amplamente divulgadas e debatidas com frequência para que seu 

significado seja amplamente compreendido, compartilhado e internalizado. Quanto 

melhor os funcionários, colaboradores, membros entenderem o objetivo da NOHE, por 

meio de sua missão e visão, melhor poderão entender a estratégia e sua implementação. 

 

Em segundo lugar, a missão e a visão criam uma meta para o desenvolvimento da 

estratégia. Ou seja, um critério de uma boa estratégia é o quão bem ela ajuda a NOHE a 
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alcançar sua missão e visão. Para entender melhor a relação entre missão, visão e 

estratégia, às vezes é útil vê-los coletivamente como um funil. Na parte mais larga do 

funil, você encontrará as entradas na declaração de missão. Na parte mais estreita do funil 

está a declaração de visão, detalhando a missão de uma forma que possa orientar o 

desenvolvimento da estratégia. Na extremidade mais estreita do funil, você encontrará a 

estratégia - é claro e explícito o que a NOHE fará e não fará para alcançar a visão. As 

declarações de visão também fornecem uma ponte entre missão e estratégia. Nesse 

sentido, as melhores declarações de visão criam tensão e mal-estar em relação ao status 

quo, ou seja, devem promover um espírito de inovação e melhoria contínua. Por exemplo, 

no caso da NOHE, a sua visão de “avançar” incita presidentes, embaixadores, 

colaboradores, colaboradores a treinarem-se sistematicamente no aperfeiçoamento do 

conhecimento e métodos adequados e assim criar uma relação permanente e tensa entre 

visão e estratégia. como extensão e ambição. determinantes como um guia de alto padrão 

no desenvolvimento de programas para crianças e adolescentes. 

Criatividade e paixão fazem parte da nossa missão, por isso expressamos nossos valores 

e crenças profundamente arraigados no amor às crianças, nosso tesouro. Nosso amor pelas 

crianças e adolescentes é a nossa fonte de criatividade que nos envolve emocionalmente 

 

O desenho da organização deve refletir e apoiar a estratégia; Nesse sentido, desenho 

organizacional é um conjunto de diretrizes de decisão por meio das quais os membros 

escolherão as ações apropriadas, adequadas em termos de suporte à estratégia. 

 

 

 

 

"Quando é oferecido um martelo a uma criança, 

tudo em casa tem que ser martelado ”. 
 

-Abraham Kaplan, Conduct of Investigation. 

 

 

 


