Libertar,
acolher e
nutrir.

Crenças

A Nations Help é uma organização cristã sem
fins lucrativos que planeja e executa operações
de socorro e alívio para crianças em situação de
alta vulnerabilidade nas nações.
Com sede em Belo Horizonte, a entidade
desenvolve, de forma autônoma ou em parceria
com outras instituições, programas destinados
ao combate da fome e da exploração sexual
infantil, e, também às providencias para abrigo
de crianças que não possuem moradia e ao
cuidado de órfãos.

Missão

Valores

Socorrer crianças altamente vulneráveis
nas nações, através da compaixão de
Cristo, influenciando e equipando
igrejas para a transfomação da futura
geração.

Compaixão
Sentimento de pesar que nos causam os
males alheios, bem como uma vontade de
ajudar o próximo.

Visão
Transformar o futuro das novas
gerações.

Excelência
Característica do que é excelente; em que há
excelência; que possui um teor mais elevado.
Transparência
Que se apresenta com clareza; limpidez.
Parceria
Trabalho em conjunto com instituições com o
mesmo propósito.

Selo Doar

A Nations Help recebeu novamente em 2020 o conceito A no
processo de certificação do Instituto Doar. Desde a sua
fundação, a ONG tem a transparência como um dos seus principais
valores e, em fevereiro de 2019, passou a atestar sua adequação ao
Padrão de Gestão e Transparência do Terceiro Setor. Agora em
2020, foi renovado o certificado, que é válido por 1 (um) ano.
O Selo Doar tem como objetivos incentivar, legitimar e
destacar o profissionalismo e a transparência nas organizações
não-governamentais brasileiras, na forma de um atestado
independente de sua adequação aos Padrões de Gestão
Profissional e Transparência (PGT) ou o que passamos a
denominar, a pedido das próprias organizações, de Selo Doar.
O PGT ou Selo Doar, foi elaborado a partir de uma extensa pesquisa
dos conceitos e critérios adotados por diferentes organismos
nacionais e internacionais, da literatura especializada em avaliação
de organizações sem fins lucrativos e das práticas de empresas
receptoras e concessoras de recursos para fins sociais e ambientais.

Cristão desde 1996, é também fundador da
Nations Help, organização não governamental
que socorre crianças em situação de alta
vulnerabilidade nas nações, e pastor da
Comunidade Cristã da Zona Sul.

Idealizador

Leonardo Paulino nasceu em Belo Horizonte
no ano de 1975. Mestre em Administração de
Empresas, com MBA em Gestão Empresarial
pela FGV, é professor universitário, consultor,
palestrante e autor de livros sobre o tema.

Nosso parceiro
www.newlife4kids.com

2007

Visão
No ano de 2007, o idealizador
do Projeto, Leonardo Paulino,
durante um curso no Haggai
Institute - EUA, foi tomado por um
forte sentimento de compaixão e
ouviu o Espírito Santo dizer: “Eu te
chamei para socorrer os meus que
estão morrendo nas nações”.

2008 e 2009

Maturação da visão
Nos anos de 2008 e 2009, o
idealizador escreveu a visão e
planejou a criação de uma
organização, voltada para socorro às
nações.

2010

Linha do tempo

Haiti
Em obediência a um sonho,
Leonardo Paulino visitou o Haiti, o país mais pobre do hemisfério ocidental, e se deparou com um
chocante cenário de devastação
pós-terremoto, repleto de crianças
altamente vulneráveis. Movido pela
compaixão, iniciou as operações de
socorro às crianças haitianas, após
conhecer Ezechiel, um jovem também dedicado à causa de socorrer
crianças. A partir daí, foi estabelecida uma conexão com a nação.

2011

A NH é criada juridicamente, o socorro às crianças haitianas e um
chamado para Moçambique
O idealizador voltou ao Haiti, e em parceria com o Projeto Arte que Salva,
que desenvolve um trabalho de pintura com crianças, com o propósito de
passar as telas pintadas pelas crianças às mãos de artistas plásticos para
que eles façam intervenções necessárias, com a finalidade de conferir valor a obra, para gerar fundos e possibilitar mais investimentos em ações
de socorro. Com o valor arrecadado em uma única exposição, realizada
no Ponteio Lar Shopping, em Belo Horizonte, Brasil, mais de 100 crianças da região de Delma 33 e de um orfanato no Corail, em Porto Príncipe,
puderam ser mantidas dentro de um estruturado programa de socorro,
executado em conjunto com o Ezechiel, por aproximadamente dois anos.
Nesse mesmo ano, o fundador da NH visitou Moçambique, uma das nações mais pobres do mundo, e novamente foi direcionado pela compaixão de Deus para estruturar operações de socorro às crianças desse país.

2012

Linha do tempo

Uma profunda conexão com a New Life 4 kids, em prol das crianças no Haiti
Uma equipe de profissionais da área da saúde foi mobilizada pelo fundador, para ir ao Haiti
e realizar ações de impacto sobre as condições de vida das crianças. No orfanato apoiado
por uma Instituição na comunidade de Corail, Haiti, conheceu Miriam, líder de uma grande
organização americana de socorro às crianças, a New Life 4 Kids. O fundador foi convidado
a retornar e ingressar nas montanhas, próxima à cidade de Pestel, situada no extremo oeste
do país. Com o auxílio dos americanos, dirigiram-se às montanhas e encontraram crianças
morrendo de fome e de doenças. Decidiu, então, participar do resgate de algumas dessas
crianças para a capital, em Porto Príncipe. Após retornar com os líderes e parceiros para realizar mais uma viagem de resgate, iniciou-se uma profunda ligação com a New Life 4 Kids.
No final desse mesmo ano, em obediência aos sonhos e a direção de Deus, o fundador
visitou o Camboja, que estudou a situação de risco infantil, especialmente, as crianças
vítimas de exploração no país. Movido pela compaixão de Deus, novamente, ele recebeu
a visão de resgatar e cuidar de crianças nesse país.

2013

As operações de socorro no Haiti são mantidas
sob a liderança do missionário Ezechiel
Uma nova parceria com o Projeto Arte que Salva conseguiu levantar recursos para operações no Haiti,
Brasil e Moçambique, e a NH enviou uma equipe de
profissionais para Moçambique. Dentro do CECORE (Centro Esportivo Corredores do Reino), situado
na cidade de Nampula, nasceu um projeto chamado Casa Nutrir, que produz alimentos especiais para
combater a desnutrição de crianças de 0 a 5 anos.
Desde a concepção, e projeto é assumido e executado pelo CECORE - Moçambique. Através desse Projeto, muitas crianças da região são socorridas e têm
a lesão cognitiva evitada, um benefício para toda a
vida.

2014

Linha do tempo

Estabeleceu-se a visão de socorrer crianças no seio de suas
famílias, quando possível
O fundador passou a residir no Haiti por um período, e concretiza um
modelo de atuação, baseado no socorro de crianças em alto risco juntamente com suas famílias, por meio de programas de nutrição, educação, moradia, treinamentos bíblicos e desenvolvimento social. No
mesmo período, em parceria com a New Life 4 Kids, aconteceu mais
uma viagem de resgate de crianças abandonadas em Pestel (cidade localizadas nas montanhas do Haiti) e o mapeamento para o socorro de crianças em áreas não alcançadas. A Nations Help deu início ao custeio do cuidado de crianças socorridas sob a guarda da New
Life 4 Kids. Uma casa foi alugada para o missionário Ezechiel e sua família, e partir daí, a Organização passou a ter uma base sólida no país.
Além dessas ações no Haiti, conexões e contatos foram aprofundados
com lideranças brasileiras, dotadas de experiência em combate a exploração de crianças no Camboja. A partir dessa junção de forças, iniciou-se
uma fase de estudos para possibilitar ações mais concretas, no futuro.

2015

Concretizou-se o modelo de socorro
A NH consolida as operações de socorro envolvendo as famílias A NH consolidou
as operações de socorro envolvendo as famílias das crianças, através de programas de nutrição, moradia e ensino. Ocorreu também um crescente número de
crianças atendidas, especialmente no Haiti, em parceria com a New Life 4 Kids,
tanto em Porto Príncipe quanto no interior, nas vilas próximas da cidade de Pestel.

2016

Mais uma frente de trabalho aberta no Haiti
A NH continuou a manter o socorro de crianças envolvendo suas famílias no Haiti,
com programas de nutrição, moradia e ensino, e para somar ao projeto, implantou
uma escola de música e de línguas. As frentes de trabalhos também foram mantidas, em parceria com a organização americana New Life 4 Kids e apoiamos o envio
da missionária Marileide para residir na capital, Porto Príncipe, com o objetivo de
avançar no socorro às crianças em Cité Soleil, um dos maiores complexos de favelas
da América Latina.

2017

Haiti, Camboja e Paraguai
A NH manteve as operações do ano
anterior no Haiti, consolidando frentes em Cité Soleil e ampliando as
ações em Delma 33, com o aluguel
de uma nova casa para a realização das atividades com as crianças.
A parceria com a organização americana New Life 4 Kids é mantida. A
NH Retornou ao Camboja e iniciou
um programa de apoio a jovens
cristãos, em áreas de risco. No Paraguai, a convite, a NH visitou um lixão
onde crianças com altos índices de
pobreza necessitam trabalhar para
sobreviverem e realizou importantes
conexões para a abertura de futuras
operações nesse país.

2018

Linha do tempo

Haiti, Camboja, Paraguai e Cuba
A NH continuou mantendo operações de socorro no
Haiti, na região de Delma 33, Cité Soleil e nas frentes de
trabalho em parceria com a americana New Life 4 Kids.
Iniciou-se os procedimentos para o registo jurídico da
NH no Haiti. O programa de apoio a jovens no Camboja foi mantido, com objetivo de eles conseguirem retornar aos estudos. Concretamente, deu-se o início da
parceria com o Ministério Actos de Justicia, no Paraguai,
em apoio às crianças e adolescentes, na região de Pedro Juan Caballero, realizando operações em um lixão,
onde crianças trabalhavam em situações de auto risco
de contaminação e a abertura de uma casa para abrigo de crianças altamente vulneráveis, que necessitavam
serem retiradas do ambiente em que se encontravam.
Essas operações ainda continuam em curso. Nesse referido ano, Leonardo Paulino visitou pela primeira vez a
nação de Cuba.

2019

Haiti, Colômbia, Venezuela e Paraguai
A NH continuou na manutenção das operações no Haiti
e passou a apoiar a construção de uma casa para o líder
e as crianças da região de Delma 33. As operações em
Cité Soleil cresceram em número de crianças atendidas
e as operações de socorro, em parceria com a New Life 4
Kids foram mantidas. A NH iniciou negociações concretas
para a compra de um terreno próximo ao lixão da cidade
de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, para a construção
de uma creche para atender as crianças que residem próximo ao aterro sanitário da cidade. As demais operações
no país também foram mantidas. A NH visitou a Colômbia e a Venezuela, em conexão com a Luke Foundation.
Foram realizados atendimentos clínicos e ações em curto
prazo, na fronteira, de socorro às crianças e aos refugiados venezuelanos, em parceria com outras organizações
cristãs. A NH recebeu o selo de gestão e transparência do
Instituto Doar.

Projetos já
concretizados

Operação de socorro de crianças e suas famílias
| Haiti

Projeto criado e liderado pelo fundador da Nations Help
Leonardo Paulino. Consiste no socorro a crianças mais
vulneráveis e suas famílias, abrangendo programas de
nutrição, saúde, educação e ensino bíblico. Em alguns
casos, a NH custeia moradia para as crianças e suas famílias.

Operação de socorro de crianças e suas famílias
| Paraguai

O projeto idealizado no Haiti, no momento, está
sendo multiplicado no Paraguai.

Operação containers

A NH tem financiado, juntamente com a New Life 4 Kids,
containers com alimentação especial para o combate
da desnutrição de crianças. Os mesmos saem dos EUA
e chegam ao Haiti mensalmente. Mais de 1500 crianças
e vários orfanatos têm sido beneficiados.

Histórias de
transformação

Haiti - Delma 33

Aime é uma criança que encontramos em maio de 2014 em sua
escola Mixte Regard Divin. Ela ingressou em nosso programa
de socorro, por ter sido diagnosticada com risco de desnutrição,
após uma análise de uma profissional de saúde. Detectado o
risco de desnutrição, decidimos visitar sua moradia. Ao entrarmos
dentro do acampamento, ela veio correndo sorrindo imensamente,
alegre em nos receber. Uma experiência que jamais esqueceremos.
Descobrimos que Aime e a sua família moravam em uma tenda,
montada com madeira, ferro e lona, de aproximadamente 15
m². Sua estrutura familiar é formada por uma mãe que perdeu
o marido e que precisa todos os dias lutar muito para suprir
necessidades básicas, como água e alimento. Quando a
questionamos sobre quais seriam seus principais desafios, ela
nos respondeu que era alimento e um local mais digno para
morar. Após ingressar em nosso programa de socorro, Aime
começou a receber uma alimentação especial para
combater a desnutrição e sua família alimentação seca (básica).
Conseguimos também alugar um local mais digno para essa
família e custeamos o aluguel há alguns anos. O resultado? Um
renovo para todos. Segundo o líder haitiano que acompanha a
menina, não somente ela ama a escola, mas é mais feliz,
melhorou seu desempenho escolar e consegue dormir melhor.
Atualmente, sua mãe está recebendo treinamento bíblico. Todo
esse programa é de longo prazo e esta transformando o futuro
das novas gerações no Haiti. Agradecemos a todos que têm
participado conosco em nossos programas. Que possamos
juntos transformar a vida de crianças e famílias nas nações mais
vulneráveis da terra.

Histórias de
transformação

Haiti - Cité Soleil - Waff-Jeremie

A história de Jean Jerry é impressionante. Em julho de 2012, um pouco
mais de um ano após ter perdido o seu marido no terremoto de 2010,
que assolou o Haiti, a viúva Aristise abriu a porta de sua casa e deparou
com um menino de um ano e meio de idade jogado na rua, sem pais
e sem qualquer parente para socorrê-lo. Apesar de sua pobreza e com
dois filhos para criar, ela o acolheu e lhe deu o nome de Jean Jerry. Hoje
ele é um menino de sete anos que vive na região mais pobre da capital
haitiana. Ele é muito amado e bem tratado pela família que o adotou.
Apesar do abandono dos pais, Jean Jerry é uma criança amável e doce.
Antes do seu ingresso no programa de apadrinhamento da
Nations Help, a sua alimentação era eventual, ou seja, comia quando
tivesse alguma coisa. Desde julho de 2017, quando ingressou no
programa, ele tem uma refeição diária garantida porque a família
recebe alimentação mensalmente e também teve a sua escola paga por
um ano, posto que no Haiti praticamente não tem escolas públicas;
além disso, recebeu todo o material escolar, livros e o uniforme. No mês
de julho a sua sua alegria foi imensa porque terminou o pré-escolar
e começará o ensino fundamental. Para ele, vestir a roupa de sua
primeira formatura é uma vitória.
Ele ama estudar e gosta muito de futebol, mas o seu sonho é se tornar
um professor para alfabetizar as crianças que não sabem ler e escrever e
ficam fora da escola, por falta de condições financeiras. Ver uma criança
que está sendo socorrida pela Nations Help ter no coração o sonho
de ajudar outras crianças é gratificante e nos faz seguir adiante com
a esperança de que estas crianças serão realmente a futura geração
haitiana marcada pela compaixão.

Contatos:
Telefone
+55 (31) 3582-0731 (9:00 às 17:00)
WhatsApp
+55 (31) 99931-8830 (Mônica)

.com/nationshelp

Site
nationshelp.org/

@nationshelp

Dúvidas e sugestões
contact@nationshelp.org

@nationshelp

Convites
leonardo@nationshelp.org

.com/nationshelp

Endereço
Rua Senador Lima Guimarães, nº 200, sala
8 e 9 Estoril | Belo Horizonte - Minas Gerais
CEP: 30455-600

Nations Help

“Um futuro
melhor para
crianças e
famÍlias em
quatro
continentes.”

