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1. Projeto de transformação digital (IFFD Innovation and Transformation 
Process).

Em 2019, a IFFD iniciou um processo de transformação digital para renovar os 
seus objetivos e a sua estrutura, de forma a estar mais próximo do usuário e assim 
responder melhor às suas necessidades através da oferta de conteúdos inovadores 
e metodologias de ensino atualizadas. Trata-se também de aproveitar melhor a 
extensa rede de voluntários que colaboram com a IFFD em todo o mundo (cerca de 
7.000 pessoas), tornando seu trabalho mais eficiente, incorporando ferramentas 
tecnológicas e potencializando seus talentos.

Este projeto de transformação digital tinha inicialmente uma duração prevista de 3 
anos, mas se prolongará por 2 anos na fase de escalada para toda a organização. 
Durante o primeiro semestre de 2019, realizamos o processo de formação da 
equipe de trabalho da IFFD, contando com a assessoria de empresas especializa-
das em design thinking e metodologias ativas. No segundo semestre, foram lança-
dos 4 projetos piloto de prototipagem com equipes multidisciplinares internacio-
nais.

Em 2020, iniciou-se a fase de consolidação, criando uma rede de equipes multidis-
ciplinares internacionais para trabalhar em vários projetos de transformação e 
inovação. Ao longo de 2020, implementaram-se 13 equipes, com um total de 148 
membros de 35 países de todos os continentes. Além disso, 18 pessoas foram espe-
cialmente treinadas para coordenar essas equipes.

Com o objetivo de profissionalizar a IFFD através de um sistema de trabalho 
colaborativo capaz de promover a integração dos membros da Federação na 
tomada de decisões, aproveitar os talentos e se conectar com os nossos usuários, 
criamos uma estrutura de equipes permanentes, às quais denominamos 'equipes 
de mudança'. Essas equipes estruturais, por sua vez, apoiam-se em 'equipes de 
inovação', que trabalham pontualmente em projetos específicos. Todas essas equi-
pes são formadas por colaboradores voluntários da IFFD. Seus integrantes são 
profissionais de diversas áreas e de várias nacionalidades.

Ao longo do primeiro semestre de 2021, teve continuidade o processo de consoli-
dação deste projeto de modernização e inovação. No segundo semestre desse ano, 
já foi possível iniciar o processo de escalada, ou seja, estender esse processo para 
toda a organização.

As 'equipes de mudança', que compõem a estrutura que assessora a equipe central 
do IFFD, são: equipe de TALENTOS, equipe de P&D de inovação pedagógica, 
equipe de inovação TECNOLÓGICA (TECH), equipe de COMUNICAÇÃO e equipe 
de MODELO DE NEGÓCIO (BUSINESS MODEL). A equipe de JOVENS, inicial-
mente pensada como uma equipe de inovação, também foi integrada nesta estru-
tura, por estar dirigida a usuários que requerem uma visão estratégica diferente. 
Portanto, existem agora 6 equipes permanentes que assessoram a IFFD.
 

Todas as equipes de mudança e inovação seguem um itinerário formativo em 
metodologias de inovação e trabalho colaborativo.

Em 2022, as equipes de mudança e inovação enfrentarão os seguintes desafios:

Preparação do Primeiro Congresso Digital IFFD (janeiro-junho de 2022).  
Nos dias 4 e 5 de junho, acontecerá o primeiro congresso digital da IFFD, que 
terá como título ‘Afetividade e Sexualidade’. O congresso direciona-se a 
pessoas de todas as idades e oferecerá respostas práticas às questões mais 
importantes sobre este tema, através de sessões pré-gravadas com especia-
listas da área. As sessões serão oferecidas em inglês e espanhol (idioma origi-
nal + legendas) durante os dois dias do congresso, com possibilidade de 
acesso posterior. Esperamos ultrapassar o número de 20.000 participantes. 
Estão envolvidas na preparação deste congresso cerca de 80 pessoas de 
todo o mundo, pertencentes a 9 das equipes de mudança e inovação.

As equipes de COMUNICAÇÃO e MARKETING irão tratar do design e 
aplicação do plano de comunicação, tanto geral como para o Congresso Digi-
tal. Também irão coordenar a aplicação da nova marca nas entidades locais, 
bem como a atualização da imagem nas ferramentas de comunicação e nos 
materiais gráficos.

A equipe TECH estará focada em habilitar a plataforma e os serviços técni-
cos para o congresso digital. A equipe BUSINESS MODEL testará este 
modelo de negócios para sua validação. Ela também será responsável por 
compilar o feedback e aprendizado para melhorias posteriores.

A equipe PEDAGÓGICA. Durante o primeiro semestre, terão início duas 
equipes de inovação. A primeira delas será uma equipe dedicada à inovação 
metodológica nos programas da IFFD. Esta equipe explorará a possibilidade 
de introduzir novos recursos e dinâmicas nas sessões dos programas do 
IFFD.

A equipe de MARKETING. A segunda equipe a ser lançada será dedicada a 
melhorar a apresentação e promoção dos cursos da IFFD. Ao longo do ano de 
2022, terá sequência o trabalho das equipes de atualização do programa 
'Synergia' e novas equipes serão iniciadas.

A equipe JOVENS coordenará pelo menos 2 edições do curso de Projeto 
Pessoal digital internacional, uma em cada semestre. Da mesma forma, 
continuará com a formação de moderadores para este programa e colabora-
rá com a equipe Synergia Pré-universitários para a formação de moderado-
res jovens para este novo programa.

A equipe TALENTO tem a missão de implementar melhorias na organização 
e no relacionamento da IFFD com seus centros associados. No final de 2021, 
foi ativado um espaço de comunicação interna (Slack) para agilizar as comu-
nicações da IFFD com seus membros e entre eles. O objetivo é que, até 
meados de 2022, os colaboradores da IFFD se comuniquem rapidamente 
neste fórum comum. Durante o primeiro trimestre do ano, esta equipe inten-
sificará a busca, dentro da 'comunidade IFFD', de talentos-chave que possam 
ser incorporados para colaborar nos diferentes projetos.

2. Coordenação de cursos de formação em 70 países, na África, América, 
Ásia, Oceania e Europa.

Em 2022, a IFFD continuará apoiando as equipes locais, fornecendo materiais de 
formação, oferecendo assessoria aos países para a implementação dos progra-
mas, formando coordenadores e moderadores, além de fornecer suporte na 
organização dos cursos por meio da coordenação do intercâmbio de formadores 
entre países.

Os programas da IFFD visam os seguintes objetivos:

Proporcionar aos participantes um conhecimento aprofundado das etapas 
de desenvolvimento pessoal e familiar.

Promover a responsabilidade e corresponsabilidade do pai e da mãe
na educação de seus filhos.

Formar em habilidades educacionais e capacitar pais e mães para que 
possam elaborar seu projeto familiar.

•    Oferecer habilidades de comunicação e resolução de problemas que favo- 
        reçam um ambiente familiar harmonioso.

Desde o início da pandemia de Covid-19, o planejamento dos cursos da IFFD tem 
sido um grande desafio, pois tiveram que ser adaptados para um formato on-line. 
O esforço de inovação dos nossos colaboradores nos diferentes países para 
manter a essência dos programas IFFD em sua versão on-line tem sido bem 
sucedido em termos gerais. Apesar da distância da tela, conseguiu-se gerar 
ambientes de amizade nos cursos.

Durante 2021, os centros de Fortalecimento Familiar associados realizaram 
cursos principalmente on-line, embora também tenham sido realizados presen-
cialmente quando as circunstâncias permitiram.

O formato on-line permitiu-nos organizar dois cursos de Fortalecimento Fami-
liar internacionais ao longo de 2021:

Projeto Pessoal - digital (2ª edição), realizado de fevereiro a maio, no qual 56 
jovens profissionais de 34 países participaram em 7 sessões gerais, precedi-
das de pequenas sessões de equipe menores.

Primeiros Passos - digital (1ª edição), destinado a pais de crianças de 0 a 3 
anos, decorreu entre março e maio em 6 sessões, com 55 participantes de 26 
países.

Esses cursos internacionais nos permitem capacitar famílias que não têm a 
opção de participar de um curso em sua região ou país por não terem coordena-
dores de curso ou número suficiente de participantes.

Em 2022, vamos realizar novas edições destes programas. Planejamos organizar 
de 3 a 5 cursos internacionais dos programas Projeto Pessoal, Primeiros Passos 
(pais de 0 a 3 anos) e Amor Matrimonial (casais de todas as idades).

3. Ações formativas para moderadores e coordenadores de programas.

As ações de formação para coordenadores e moderadores dos nossos progra-
mas também foram afetadas pela pandemia, devido às dificuldades de organi-
zação de sessões de formação presenciais. Ajustamos os programas de treina-
mento de moderadores para um formato on-line, o que nos permitiu organizar 
sessões internacionais e chegar a países que não teríamos alcançado presencial-
mente.

Em 2022, planejamos focar nossos esforços na formação de novos moderadores 
para os programas para jovens: Projeto Pessoal, que apresenta grande demanda, 
e para o novo programa Pré-universitários, que lançaremos durante o ano de 
2022.

Em janeiro de 2022, vamos celebrar a segunda edição da formação de modera-
dores do Projeto Pessoal. Estimamos realizar duas sessões adicionais de 
formação para este programa durante o ano. Realizaremos pelo menos outros 
três eventos de formação de moderadores: um curso de formação de moderado-
res para o Programa Pré-universitários e pelo menos dois  cursos de formação 
para moderadores de programas de pais.

4. Apoio às Associações nacionais para a promoção de programas de
formação de pais.

Dentro das atividades programadas a cada ano está o apoio ao projeto e organi-
zação de congressos nacionais realizadas em diversos países. Estes eventos 
constituem uma oportunidade de grande valia em cada um destes países para a 
troca de experiências, bem como para impulsionar a atividade formativa que se 
realiza através dos cursos. Devido às restrições da pandemia, estes eventos 
continuaram sendo adiados durante 2021. Em 2022, esperamos retomar estas 
convenções se a situação sanitária o permitir.

5. Coordenação de comitês técnicos e grupos de trabalho de especialistas 
para atualização dos programas da IFFD.

Estes grupos de trabalho têm como missão a atualização dos materiais utilizados 
nos diversos cursos, bem como a criação de novos materiais e a sua adaptação a 
novos formatos.

As equipes Synergia estão atualizando os programas em espanhol. A tradução e 
adequação linguística e cultural dos programas a cada país é realizada pelos 
seguintes comitês técnicos:

Comitê técnico inglês: composto por especialistas da Austrália, Canadá, Esta-
dos Unidos, Grã-Bretanha e Irlanda. Em 2022, eles continuarão trabalhando na 
revisão, tradução e atualização dos programas da  IFFD em inglês, bem como 
nos ajustes linguísticos e culturais para cada país dos programas revisados 
pelas equipes Synergia.

Comitê técnico francês: composto por especialistas da Bélgica, Canadá, 
Costa do Marfim, França e Líbano. Durante 2020 e 2021, foi concluída a 
revisão de praticamente todos os programas da IFFD e a tradução de progra-
mas que não haviam sido traduzidos anteriormente. Em 2022, eles conti-
nuarão seu trabalho de revisão, focando especialmente em materiais para 
coordenadores e moderadores. Eles também adaptarão o programa Pré-uni-
versitários para o francês.

Comitê técnico alemão: formado por especialistas dos três países que 
oferecem formação nesse idioma: Alemanha, Áustria e Suíça. Em 2022, eles 
continuarão a trabalhar na tradução alemã dos programas de formação, bem 
como nos materiais de apoio para formadores.

Equipes de trabalho russa e portuguesa: durante 2022 as equipes de 
trabalho serão reativadas para a tradução e adaptação de programas para os 
idiomas russo (Rússia e Cazaquistão) e português (Brasil e Portugal). Estas 
equipes estiveram ativas em anos anteriores, porém durante os últimos dois 
anos interromperam temporariamente a sua atividade. Além dessas equipes 
internacionais, pessoas de vários países traduzem os programas para seus 
idiomas nativos (italiano, croata, chinês, coreano, tagalo, etc.).
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revisão, tradução e atualização dos programas da  IFFD em inglês, bem como 
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continuarão a trabalhar na tradução alemã dos programas de formação, bem 
como nos materiais de apoio para formadores.

Equipes de trabalho russa e portuguesa: durante 2022 as equipes de 
trabalho serão reativadas para a tradução e adaptação de programas para os 
idiomas russo (Rússia e Cazaquistão) e português (Brasil e Portugal). Estas 
equipes estiveram ativas em anos anteriores, porém durante os últimos dois 
anos interromperam temporariamente a sua atividade. Além dessas equipes 
internacionais, pessoas de vários países traduzem os programas para seus 
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seus objetivos e a sua estrutura, de forma a estar mais próximo do usuário e assim 
responder melhor às suas necessidades através da oferta de conteúdos inovadores 
e metodologias de ensino atualizadas. Trata-se também de aproveitar melhor a 
extensa rede de voluntários que colaboram com a IFFD em todo o mundo (cerca de 
7.000 pessoas), tornando seu trabalho mais eficiente, incorporando ferramentas 
tecnológicas e potencializando seus talentos.

Este projeto de transformação digital tinha inicialmente uma duração prevista de 3 
anos, mas se prolongará por 2 anos na fase de escalada para toda a organização. 
Durante o primeiro semestre de 2019, realizamos o processo de formação da 
equipe de trabalho da IFFD, contando com a assessoria de empresas especializa-
das em design thinking e metodologias ativas. No segundo semestre, foram lança-
dos 4 projetos piloto de prototipagem com equipes multidisciplinares internacio-
nais.

Em 2020, iniciou-se a fase de consolidação, criando uma rede de equipes multidis-
ciplinares internacionais para trabalhar em vários projetos de transformação e 
inovação. Ao longo de 2020, implementaram-se 13 equipes, com um total de 148 
membros de 35 países de todos os continentes. Além disso, 18 pessoas foram espe-
cialmente treinadas para coordenar essas equipes.

Com o objetivo de profissionalizar a IFFD através de um sistema de trabalho 
colaborativo capaz de promover a integração dos membros da Federação na 
tomada de decisões, aproveitar os talentos e se conectar com os nossos usuários, 
criamos uma estrutura de equipes permanentes, às quais denominamos 'equipes 
de mudança'. Essas equipes estruturais, por sua vez, apoiam-se em 'equipes de 
inovação', que trabalham pontualmente em projetos específicos. Todas essas equi-
pes são formadas por colaboradores voluntários da IFFD. Seus integrantes são 
profissionais de diversas áreas e de várias nacionalidades.

Ao longo do primeiro semestre de 2021, teve continuidade o processo de consoli-
dação deste projeto de modernização e inovação. No segundo semestre desse ano, 
já foi possível iniciar o processo de escalada, ou seja, estender esse processo para 
toda a organização.

As 'equipes de mudança', que compõem a estrutura que assessora a equipe central 
do IFFD, são: equipe de TALENTOS, equipe de P&D de inovação pedagógica, 
equipe de inovação TECNOLÓGICA (TECH), equipe de COMUNICAÇÃO e equipe 
de MODELO DE NEGÓCIO (BUSINESS MODEL). A equipe de JOVENS, inicial-
mente pensada como uma equipe de inovação, também foi integrada nesta estru-
tura, por estar dirigida a usuários que requerem uma visão estratégica diferente. 
Portanto, existem agora 6 equipes permanentes que assessoram a IFFD.
 

Todas as equipes de mudança e inovação seguem um itinerário formativo em 
metodologias de inovação e trabalho colaborativo.

Em 2022, as equipes de mudança e inovação enfrentarão os seguintes desafios:

Preparação do Primeiro Congresso Digital IFFD (janeiro-junho de 2022).  
Nos dias 4 e 5 de junho, acontecerá o primeiro congresso digital da IFFD, que 
terá como título ‘Afetividade e Sexualidade’. O congresso direciona-se a 
pessoas de todas as idades e oferecerá respostas práticas às questões mais 
importantes sobre este tema, através de sessões pré-gravadas com especia-
listas da área. As sessões serão oferecidas em inglês e espanhol (idioma origi-
nal + legendas) durante os dois dias do congresso, com possibilidade de 
acesso posterior. Esperamos ultrapassar o número de 20.000 participantes. 
Estão envolvidas na preparação deste congresso cerca de 80 pessoas de 
todo o mundo, pertencentes a 9 das equipes de mudança e inovação.

As equipes de COMUNICAÇÃO e MARKETING irão tratar do design e 
aplicação do plano de comunicação, tanto geral como para o Congresso Digi-
tal. Também irão coordenar a aplicação da nova marca nas entidades locais, 
bem como a atualização da imagem nas ferramentas de comunicação e nos 
materiais gráficos.

A equipe TECH estará focada em habilitar a plataforma e os serviços técni-
cos para o congresso digital. A equipe BUSINESS MODEL testará este 
modelo de negócios para sua validação. Ela também será responsável por 
compilar o feedback e aprendizado para melhorias posteriores.

A equipe PEDAGÓGICA. Durante o primeiro semestre, terão início duas 
equipes de inovação. A primeira delas será uma equipe dedicada à inovação 
metodológica nos programas da IFFD. Esta equipe explorará a possibilidade 
de introduzir novos recursos e dinâmicas nas sessões dos programas do 
IFFD.

A equipe de MARKETING. A segunda equipe a ser lançada será dedicada a 
melhorar a apresentação e promoção dos cursos da IFFD. Ao longo do ano de 
2022, terá sequência o trabalho das equipes de atualização do programa 
'Synergia' e novas equipes serão iniciadas.

A equipe JOVENS coordenará pelo menos 2 edições do curso de Projeto 
Pessoal digital internacional, uma em cada semestre. Da mesma forma, 
continuará com a formação de moderadores para este programa e colabora-
rá com a equipe Synergia Pré-universitários para a formação de moderado-
res jovens para este novo programa.

A equipe TALENTO tem a missão de implementar melhorias na organização 
e no relacionamento da IFFD com seus centros associados. No final de 2021, 
foi ativado um espaço de comunicação interna (Slack) para agilizar as comu-
nicações da IFFD com seus membros e entre eles. O objetivo é que, até 
meados de 2022, os colaboradores da IFFD se comuniquem rapidamente 
neste fórum comum. Durante o primeiro trimestre do ano, esta equipe inten-
sificará a busca, dentro da 'comunidade IFFD', de talentos-chave que possam 
ser incorporados para colaborar nos diferentes projetos.

 

 

2. Coordenação de cursos de formação em 70 países, na África, América, 
Ásia, Oceania e Europa.

Em 2022, a IFFD continuará apoiando as equipes locais, fornecendo materiais de 
formação, oferecendo assessoria aos países para a implementação dos progra-
mas, formando coordenadores e moderadores, além de fornecer suporte na 
organização dos cursos por meio da coordenação do intercâmbio de formadores 
entre países.

Os programas da IFFD visam os seguintes objetivos:

Proporcionar aos participantes um conhecimento aprofundado das etapas 
de desenvolvimento pessoal e familiar.

Promover a responsabilidade e corresponsabilidade do pai e da mãe
na educação de seus filhos.

Formar em habilidades educacionais e capacitar pais e mães para que 
possam elaborar seu projeto familiar.

•    Oferecer habilidades de comunicação e resolução de problemas que favo- 
        reçam um ambiente familiar harmonioso.

Desde o início da pandemia de Covid-19, o planejamento dos cursos da IFFD tem 
sido um grande desafio, pois tiveram que ser adaptados para um formato on-line. 
O esforço de inovação dos nossos colaboradores nos diferentes países para 
manter a essência dos programas IFFD em sua versão on-line tem sido bem 
sucedido em termos gerais. Apesar da distância da tela, conseguiu-se gerar 
ambientes de amizade nos cursos.

Durante 2021, os centros de Fortalecimento Familiar associados realizaram 
cursos principalmente on-line, embora também tenham sido realizados presen-
cialmente quando as circunstâncias permitiram.

O formato on-line permitiu-nos organizar dois cursos de Fortalecimento Fami-
liar internacionais ao longo de 2021:

Projeto Pessoal - digital (2ª edição), realizado de fevereiro a maio, no qual 56 
jovens profissionais de 34 países participaram em 7 sessões gerais, precedi-
das de pequenas sessões de equipe menores.

Primeiros Passos - digital (1ª edição), destinado a pais de crianças de 0 a 3 
anos, decorreu entre março e maio em 6 sessões, com 55 participantes de 26 
países.

Esses cursos internacionais nos permitem capacitar famílias que não têm a 
opção de participar de um curso em sua região ou país por não terem coordena-
dores de curso ou número suficiente de participantes.

Em 2022, vamos realizar novas edições destes programas. Planejamos organizar 
de 3 a 5 cursos internacionais dos programas Projeto Pessoal, Primeiros Passos 
(pais de 0 a 3 anos) e Amor Matrimonial (casais de todas as idades).

3. Ações formativas para moderadores e coordenadores de programas.

As ações de formação para coordenadores e moderadores dos nossos progra-
mas também foram afetadas pela pandemia, devido às dificuldades de organi-
zação de sessões de formação presenciais. Ajustamos os programas de treina-
mento de moderadores para um formato on-line, o que nos permitiu organizar 
sessões internacionais e chegar a países que não teríamos alcançado presencial-
mente.

Em 2022, planejamos focar nossos esforços na formação de novos moderadores 
para os programas para jovens: Projeto Pessoal, que apresenta grande demanda, 
e para o novo programa Pré-universitários, que lançaremos durante o ano de 
2022.

Em janeiro de 2022, vamos celebrar a segunda edição da formação de modera-
dores do Projeto Pessoal. Estimamos realizar duas sessões adicionais de 
formação para este programa durante o ano. Realizaremos pelo menos outros 
três eventos de formação de moderadores: um curso de formação de moderado-
res para o Programa Pré-universitários e pelo menos dois  cursos de formação 
para moderadores de programas de pais.

4. Apoio às Associações nacionais para a promoção de programas de
formação de pais.

Dentro das atividades programadas a cada ano está o apoio ao projeto e organi-
zação de congressos nacionais realizadas em diversos países. Estes eventos 
constituem uma oportunidade de grande valia em cada um destes países para a 
troca de experiências, bem como para impulsionar a atividade formativa que se 
realiza através dos cursos. Devido às restrições da pandemia, estes eventos 
continuaram sendo adiados durante 2021. Em 2022, esperamos retomar estas 
convenções se a situação sanitária o permitir.

5. Coordenação de comitês técnicos e grupos de trabalho de especialistas 
para atualização dos programas da IFFD.

Estes grupos de trabalho têm como missão a atualização dos materiais utilizados 
nos diversos cursos, bem como a criação de novos materiais e a sua adaptação a 
novos formatos.

As equipes Synergia estão atualizando os programas em espanhol. A tradução e 
adequação linguística e cultural dos programas a cada país é realizada pelos 
seguintes comitês técnicos:

Comitê técnico inglês: composto por especialistas da Austrália, Canadá, Esta-
dos Unidos, Grã-Bretanha e Irlanda. Em 2022, eles continuarão trabalhando na 
revisão, tradução e atualização dos programas da  IFFD em inglês, bem como 
nos ajustes linguísticos e culturais para cada país dos programas revisados 
pelas equipes Synergia.

•

•

•

•

•

•

Comitê técnico francês: composto por especialistas da Bélgica, Canadá, 
Costa do Marfim, França e Líbano. Durante 2020 e 2021, foi concluída a 
revisão de praticamente todos os programas da IFFD e a tradução de progra-
mas que não haviam sido traduzidos anteriormente. Em 2022, eles conti-
nuarão seu trabalho de revisão, focando especialmente em materiais para 
coordenadores e moderadores. Eles também adaptarão o programa Pré-uni-
versitários para o francês.

Comitê técnico alemão: formado por especialistas dos três países que 
oferecem formação nesse idioma: Alemanha, Áustria e Suíça. Em 2022, eles 
continuarão a trabalhar na tradução alemã dos programas de formação, bem 
como nos materiais de apoio para formadores.

Equipes de trabalho russa e portuguesa: durante 2022 as equipes de 
trabalho serão reativadas para a tradução e adaptação de programas para os 
idiomas russo (Rússia e Cazaquistão) e português (Brasil e Portugal). Estas 
equipes estiveram ativas em anos anteriores, porém durante os últimos dois 
anos interromperam temporariamente a sua atividade. Além dessas equipes 
internacionais, pessoas de vários países traduzem os programas para seus 
idiomas nativos (italiano, croata, chinês, coreano, tagalo, etc.).



1. Projeto de transformação digital (IFFD Innovation and Transformation 
Process).

Em 2019, a IFFD iniciou um processo de transformação digital para renovar os 
seus objetivos e a sua estrutura, de forma a estar mais próximo do usuário e assim 
responder melhor às suas necessidades através da oferta de conteúdos inovadores 
e metodologias de ensino atualizadas. Trata-se também de aproveitar melhor a 
extensa rede de voluntários que colaboram com a IFFD em todo o mundo (cerca de 
7.000 pessoas), tornando seu trabalho mais eficiente, incorporando ferramentas 
tecnológicas e potencializando seus talentos.

Este projeto de transformação digital tinha inicialmente uma duração prevista de 3 
anos, mas se prolongará por 2 anos na fase de escalada para toda a organização. 
Durante o primeiro semestre de 2019, realizamos o processo de formação da 
equipe de trabalho da IFFD, contando com a assessoria de empresas especializa-
das em design thinking e metodologias ativas. No segundo semestre, foram lança-
dos 4 projetos piloto de prototipagem com equipes multidisciplinares internacio-
nais.

Em 2020, iniciou-se a fase de consolidação, criando uma rede de equipes multidis-
ciplinares internacionais para trabalhar em vários projetos de transformação e 
inovação. Ao longo de 2020, implementaram-se 13 equipes, com um total de 148 
membros de 35 países de todos os continentes. Além disso, 18 pessoas foram espe-
cialmente treinadas para coordenar essas equipes.

Com o objetivo de profissionalizar a IFFD através de um sistema de trabalho 
colaborativo capaz de promover a integração dos membros da Federação na 
tomada de decisões, aproveitar os talentos e se conectar com os nossos usuários, 
criamos uma estrutura de equipes permanentes, às quais denominamos 'equipes 
de mudança'. Essas equipes estruturais, por sua vez, apoiam-se em 'equipes de 
inovação', que trabalham pontualmente em projetos específicos. Todas essas equi-
pes são formadas por colaboradores voluntários da IFFD. Seus integrantes são 
profissionais de diversas áreas e de várias nacionalidades.

Ao longo do primeiro semestre de 2021, teve continuidade o processo de consoli-
dação deste projeto de modernização e inovação. No segundo semestre desse ano, 
já foi possível iniciar o processo de escalada, ou seja, estender esse processo para 
toda a organização.

As 'equipes de mudança', que compõem a estrutura que assessora a equipe central 
do IFFD, são: equipe de TALENTOS, equipe de P&D de inovação pedagógica, 
equipe de inovação TECNOLÓGICA (TECH), equipe de COMUNICAÇÃO e equipe 
de MODELO DE NEGÓCIO (BUSINESS MODEL). A equipe de JOVENS, inicial-
mente pensada como uma equipe de inovação, também foi integrada nesta estru-
tura, por estar dirigida a usuários que requerem uma visão estratégica diferente. 
Portanto, existem agora 6 equipes permanentes que assessoram a IFFD.
 

Todas as equipes de mudança e inovação seguem um itinerário formativo em 
metodologias de inovação e trabalho colaborativo.

Em 2022, as equipes de mudança e inovação enfrentarão os seguintes desafios:

Preparação do Primeiro Congresso Digital IFFD (janeiro-junho de 2022).  
Nos dias 4 e 5 de junho, acontecerá o primeiro congresso digital da IFFD, que 
terá como título ‘Afetividade e Sexualidade’. O congresso direciona-se a 
pessoas de todas as idades e oferecerá respostas práticas às questões mais 
importantes sobre este tema, através de sessões pré-gravadas com especia-
listas da área. As sessões serão oferecidas em inglês e espanhol (idioma origi-
nal + legendas) durante os dois dias do congresso, com possibilidade de 
acesso posterior. Esperamos ultrapassar o número de 20.000 participantes. 
Estão envolvidas na preparação deste congresso cerca de 80 pessoas de 
todo o mundo, pertencentes a 9 das equipes de mudança e inovação.

As equipes de COMUNICAÇÃO e MARKETING irão tratar do design e 
aplicação do plano de comunicação, tanto geral como para o Congresso Digi-
tal. Também irão coordenar a aplicação da nova marca nas entidades locais, 
bem como a atualização da imagem nas ferramentas de comunicação e nos 
materiais gráficos.

A equipe TECH estará focada em habilitar a plataforma e os serviços técni-
cos para o congresso digital. A equipe BUSINESS MODEL testará este 
modelo de negócios para sua validação. Ela também será responsável por 
compilar o feedback e aprendizado para melhorias posteriores.

A equipe PEDAGÓGICA. Durante o primeiro semestre, terão início duas 
equipes de inovação. A primeira delas será uma equipe dedicada à inovação 
metodológica nos programas da IFFD. Esta equipe explorará a possibilidade 
de introduzir novos recursos e dinâmicas nas sessões dos programas do 
IFFD.

A equipe de MARKETING. A segunda equipe a ser lançada será dedicada a 
melhorar a apresentação e promoção dos cursos da IFFD. Ao longo do ano de 
2022, terá sequência o trabalho das equipes de atualização do programa 
'Synergia' e novas equipes serão iniciadas.

A equipe JOVENS coordenará pelo menos 2 edições do curso de Projeto 
Pessoal digital internacional, uma em cada semestre. Da mesma forma, 
continuará com a formação de moderadores para este programa e colabora-
rá com a equipe Synergia Pré-universitários para a formação de moderado-
res jovens para este novo programa.

A equipe TALENTO tem a missão de implementar melhorias na organização 
e no relacionamento da IFFD com seus centros associados. No final de 2021, 
foi ativado um espaço de comunicação interna (Slack) para agilizar as comu-
nicações da IFFD com seus membros e entre eles. O objetivo é que, até 
meados de 2022, os colaboradores da IFFD se comuniquem rapidamente 
neste fórum comum. Durante o primeiro trimestre do ano, esta equipe inten-
sificará a busca, dentro da 'comunidade IFFD', de talentos-chave que possam 
ser incorporados para colaborar nos diferentes projetos.

2. Coordenação de cursos de formação em 70 países, na África, América, 
Ásia, Oceania e Europa.

Em 2022, a IFFD continuará apoiando as equipes locais, fornecendo materiais de 
formação, oferecendo assessoria aos países para a implementação dos progra-
mas, formando coordenadores e moderadores, além de fornecer suporte na 
organização dos cursos por meio da coordenação do intercâmbio de formadores 
entre países.

Os programas da IFFD visam os seguintes objetivos:

Proporcionar aos participantes um conhecimento aprofundado das etapas 
de desenvolvimento pessoal e familiar.

Promover a responsabilidade e corresponsabilidade do pai e da mãe
na educação de seus filhos.

Formar em habilidades educacionais e capacitar pais e mães para que 
possam elaborar seu projeto familiar.

•    Oferecer habilidades de comunicação e resolução de problemas que favo- 
        reçam um ambiente familiar harmonioso.

Desde o início da pandemia de Covid-19, o planejamento dos cursos da IFFD tem 
sido um grande desafio, pois tiveram que ser adaptados para um formato on-line. 
O esforço de inovação dos nossos colaboradores nos diferentes países para 
manter a essência dos programas IFFD em sua versão on-line tem sido bem 
sucedido em termos gerais. Apesar da distância da tela, conseguiu-se gerar 
ambientes de amizade nos cursos.

Durante 2021, os centros de Fortalecimento Familiar associados realizaram 
cursos principalmente on-line, embora também tenham sido realizados presen-
cialmente quando as circunstâncias permitiram.

O formato on-line permitiu-nos organizar dois cursos de Fortalecimento Fami-
liar internacionais ao longo de 2021:

Projeto Pessoal - digital (2ª edição), realizado de fevereiro a maio, no qual 56 
jovens profissionais de 34 países participaram em 7 sessões gerais, precedi-
das de pequenas sessões de equipe menores.

Primeiros Passos - digital (1ª edição), destinado a pais de crianças de 0 a 3 
anos, decorreu entre março e maio em 6 sessões, com 55 participantes de 26 
países.

Esses cursos internacionais nos permitem capacitar famílias que não têm a 
opção de participar de um curso em sua região ou país por não terem coordena-
dores de curso ou número suficiente de participantes.

Em 2022, vamos realizar novas edições destes programas. Planejamos organizar 
de 3 a 5 cursos internacionais dos programas Projeto Pessoal, Primeiros Passos 
(pais de 0 a 3 anos) e Amor Matrimonial (casais de todas as idades).

 

 

3. Ações formativas para moderadores e coordenadores de programas.

As ações de formação para coordenadores e moderadores dos nossos progra-
mas também foram afetadas pela pandemia, devido às dificuldades de organi-
zação de sessões de formação presenciais. Ajustamos os programas de treina-
mento de moderadores para um formato on-line, o que nos permitiu organizar 
sessões internacionais e chegar a países que não teríamos alcançado presencial-
mente.

Em 2022, planejamos focar nossos esforços na formação de novos moderadores 
para os programas para jovens: Projeto Pessoal, que apresenta grande demanda, 
e para o novo programa Pré-universitários, que lançaremos durante o ano de 
2022.

Em janeiro de 2022, vamos celebrar a segunda edição da formação de modera-
dores do Projeto Pessoal. Estimamos realizar duas sessões adicionais de 
formação para este programa durante o ano. Realizaremos pelo menos outros 
três eventos de formação de moderadores: um curso de formação de moderado-
res para o Programa Pré-universitários e pelo menos dois  cursos de formação 
para moderadores de programas de pais.

4. Apoio às Associações nacionais para a promoção de programas de
formação de pais.

Dentro das atividades programadas a cada ano está o apoio ao projeto e organi-
zação de congressos nacionais realizadas em diversos países. Estes eventos 
constituem uma oportunidade de grande valia em cada um destes países para a 
troca de experiências, bem como para impulsionar a atividade formativa que se 
realiza através dos cursos. Devido às restrições da pandemia, estes eventos 
continuaram sendo adiados durante 2021. Em 2022, esperamos retomar estas 
convenções se a situação sanitária o permitir.

5. Coordenação de comitês técnicos e grupos de trabalho de especialistas 
para atualização dos programas da IFFD.

Estes grupos de trabalho têm como missão a atualização dos materiais utilizados 
nos diversos cursos, bem como a criação de novos materiais e a sua adaptação a 
novos formatos.

As equipes Synergia estão atualizando os programas em espanhol. A tradução e 
adequação linguística e cultural dos programas a cada país é realizada pelos 
seguintes comitês técnicos:

Comitê técnico inglês: composto por especialistas da Austrália, Canadá, Esta-
dos Unidos, Grã-Bretanha e Irlanda. Em 2022, eles continuarão trabalhando na 
revisão, tradução e atualização dos programas da  IFFD em inglês, bem como 
nos ajustes linguísticos e culturais para cada país dos programas revisados 
pelas equipes Synergia.

Comitê técnico francês: composto por especialistas da Bélgica, Canadá, 
Costa do Marfim, França e Líbano. Durante 2020 e 2021, foi concluída a 
revisão de praticamente todos os programas da IFFD e a tradução de progra-
mas que não haviam sido traduzidos anteriormente. Em 2022, eles conti-
nuarão seu trabalho de revisão, focando especialmente em materiais para 
coordenadores e moderadores. Eles também adaptarão o programa Pré-uni-
versitários para o francês.

Comitê técnico alemão: formado por especialistas dos três países que 
oferecem formação nesse idioma: Alemanha, Áustria e Suíça. Em 2022, eles 
continuarão a trabalhar na tradução alemã dos programas de formação, bem 
como nos materiais de apoio para formadores.

Equipes de trabalho russa e portuguesa: durante 2022 as equipes de 
trabalho serão reativadas para a tradução e adaptação de programas para os 
idiomas russo (Rússia e Cazaquistão) e português (Brasil e Portugal). Estas 
equipes estiveram ativas em anos anteriores, porém durante os últimos dois 
anos interromperam temporariamente a sua atividade. Além dessas equipes 
internacionais, pessoas de vários países traduzem os programas para seus 
idiomas nativos (italiano, croata, chinês, coreano, tagalo, etc.).

•



1. Projeto de transformação digital (IFFD Innovation and Transformation 
Process).

Em 2019, a IFFD iniciou um processo de transformação digital para renovar os 
seus objetivos e a sua estrutura, de forma a estar mais próximo do usuário e assim 
responder melhor às suas necessidades através da oferta de conteúdos inovadores 
e metodologias de ensino atualizadas. Trata-se também de aproveitar melhor a 
extensa rede de voluntários que colaboram com a IFFD em todo o mundo (cerca de 
7.000 pessoas), tornando seu trabalho mais eficiente, incorporando ferramentas 
tecnológicas e potencializando seus talentos.

Este projeto de transformação digital tinha inicialmente uma duração prevista de 3 
anos, mas se prolongará por 2 anos na fase de escalada para toda a organização. 
Durante o primeiro semestre de 2019, realizamos o processo de formação da 
equipe de trabalho da IFFD, contando com a assessoria de empresas especializa-
das em design thinking e metodologias ativas. No segundo semestre, foram lança-
dos 4 projetos piloto de prototipagem com equipes multidisciplinares internacio-
nais.

Em 2020, iniciou-se a fase de consolidação, criando uma rede de equipes multidis-
ciplinares internacionais para trabalhar em vários projetos de transformação e 
inovação. Ao longo de 2020, implementaram-se 13 equipes, com um total de 148 
membros de 35 países de todos os continentes. Além disso, 18 pessoas foram espe-
cialmente treinadas para coordenar essas equipes.

Com o objetivo de profissionalizar a IFFD através de um sistema de trabalho 
colaborativo capaz de promover a integração dos membros da Federação na 
tomada de decisões, aproveitar os talentos e se conectar com os nossos usuários, 
criamos uma estrutura de equipes permanentes, às quais denominamos 'equipes 
de mudança'. Essas equipes estruturais, por sua vez, apoiam-se em 'equipes de 
inovação', que trabalham pontualmente em projetos específicos. Todas essas equi-
pes são formadas por colaboradores voluntários da IFFD. Seus integrantes são 
profissionais de diversas áreas e de várias nacionalidades.

Ao longo do primeiro semestre de 2021, teve continuidade o processo de consoli-
dação deste projeto de modernização e inovação. No segundo semestre desse ano, 
já foi possível iniciar o processo de escalada, ou seja, estender esse processo para 
toda a organização.

As 'equipes de mudança', que compõem a estrutura que assessora a equipe central 
do IFFD, são: equipe de TALENTOS, equipe de P&D de inovação pedagógica, 
equipe de inovação TECNOLÓGICA (TECH), equipe de COMUNICAÇÃO e equipe 
de MODELO DE NEGÓCIO (BUSINESS MODEL). A equipe de JOVENS, inicial-
mente pensada como uma equipe de inovação, também foi integrada nesta estru-
tura, por estar dirigida a usuários que requerem uma visão estratégica diferente. 
Portanto, existem agora 6 equipes permanentes que assessoram a IFFD.
 

Todas as equipes de mudança e inovação seguem um itinerário formativo em 
metodologias de inovação e trabalho colaborativo.

Em 2022, as equipes de mudança e inovação enfrentarão os seguintes desafios:

Preparação do Primeiro Congresso Digital IFFD (janeiro-junho de 2022).  
Nos dias 4 e 5 de junho, acontecerá o primeiro congresso digital da IFFD, que 
terá como título ‘Afetividade e Sexualidade’. O congresso direciona-se a 
pessoas de todas as idades e oferecerá respostas práticas às questões mais 
importantes sobre este tema, através de sessões pré-gravadas com especia-
listas da área. As sessões serão oferecidas em inglês e espanhol (idioma origi-
nal + legendas) durante os dois dias do congresso, com possibilidade de 
acesso posterior. Esperamos ultrapassar o número de 20.000 participantes. 
Estão envolvidas na preparação deste congresso cerca de 80 pessoas de 
todo o mundo, pertencentes a 9 das equipes de mudança e inovação.

As equipes de COMUNICAÇÃO e MARKETING irão tratar do design e 
aplicação do plano de comunicação, tanto geral como para o Congresso Digi-
tal. Também irão coordenar a aplicação da nova marca nas entidades locais, 
bem como a atualização da imagem nas ferramentas de comunicação e nos 
materiais gráficos.

A equipe TECH estará focada em habilitar a plataforma e os serviços técni-
cos para o congresso digital. A equipe BUSINESS MODEL testará este 
modelo de negócios para sua validação. Ela também será responsável por 
compilar o feedback e aprendizado para melhorias posteriores.

A equipe PEDAGÓGICA. Durante o primeiro semestre, terão início duas 
equipes de inovação. A primeira delas será uma equipe dedicada à inovação 
metodológica nos programas da IFFD. Esta equipe explorará a possibilidade 
de introduzir novos recursos e dinâmicas nas sessões dos programas do 
IFFD.

A equipe de MARKETING. A segunda equipe a ser lançada será dedicada a 
melhorar a apresentação e promoção dos cursos da IFFD. Ao longo do ano de 
2022, terá sequência o trabalho das equipes de atualização do programa 
'Synergia' e novas equipes serão iniciadas.

A equipe JOVENS coordenará pelo menos 2 edições do curso de Projeto 
Pessoal digital internacional, uma em cada semestre. Da mesma forma, 
continuará com a formação de moderadores para este programa e colabora-
rá com a equipe Synergia Pré-universitários para a formação de moderado-
res jovens para este novo programa.

A equipe TALENTO tem a missão de implementar melhorias na organização 
e no relacionamento da IFFD com seus centros associados. No final de 2021, 
foi ativado um espaço de comunicação interna (Slack) para agilizar as comu-
nicações da IFFD com seus membros e entre eles. O objetivo é que, até 
meados de 2022, os colaboradores da IFFD se comuniquem rapidamente 
neste fórum comum. Durante o primeiro trimestre do ano, esta equipe inten-
sificará a busca, dentro da 'comunidade IFFD', de talentos-chave que possam 
ser incorporados para colaborar nos diferentes projetos.

2. Coordenação de cursos de formação em 70 países, na África, América, 
Ásia, Oceania e Europa.

Em 2022, a IFFD continuará apoiando as equipes locais, fornecendo materiais de 
formação, oferecendo assessoria aos países para a implementação dos progra-
mas, formando coordenadores e moderadores, além de fornecer suporte na 
organização dos cursos por meio da coordenação do intercâmbio de formadores 
entre países.

Os programas da IFFD visam os seguintes objetivos:

Proporcionar aos participantes um conhecimento aprofundado das etapas 
de desenvolvimento pessoal e familiar.

Promover a responsabilidade e corresponsabilidade do pai e da mãe
na educação de seus filhos.

Formar em habilidades educacionais e capacitar pais e mães para que 
possam elaborar seu projeto familiar.

•    Oferecer habilidades de comunicação e resolução de problemas que favo- 
        reçam um ambiente familiar harmonioso.

Desde o início da pandemia de Covid-19, o planejamento dos cursos da IFFD tem 
sido um grande desafio, pois tiveram que ser adaptados para um formato on-line. 
O esforço de inovação dos nossos colaboradores nos diferentes países para 
manter a essência dos programas IFFD em sua versão on-line tem sido bem 
sucedido em termos gerais. Apesar da distância da tela, conseguiu-se gerar 
ambientes de amizade nos cursos.

Durante 2021, os centros de Fortalecimento Familiar associados realizaram 
cursos principalmente on-line, embora também tenham sido realizados presen-
cialmente quando as circunstâncias permitiram.

O formato on-line permitiu-nos organizar dois cursos de Fortalecimento Fami-
liar internacionais ao longo de 2021:

Projeto Pessoal - digital (2ª edição), realizado de fevereiro a maio, no qual 56 
jovens profissionais de 34 países participaram em 7 sessões gerais, precedi-
das de pequenas sessões de equipe menores.

Primeiros Passos - digital (1ª edição), destinado a pais de crianças de 0 a 3 
anos, decorreu entre março e maio em 6 sessões, com 55 participantes de 26 
países.

Esses cursos internacionais nos permitem capacitar famílias que não têm a 
opção de participar de um curso em sua região ou país por não terem coordena-
dores de curso ou número suficiente de participantes.

Em 2022, vamos realizar novas edições destes programas. Planejamos organizar 
de 3 a 5 cursos internacionais dos programas Projeto Pessoal, Primeiros Passos 
(pais de 0 a 3 anos) e Amor Matrimonial (casais de todas as idades).

3. Ações formativas para moderadores e coordenadores de programas.

As ações de formação para coordenadores e moderadores dos nossos progra-
mas também foram afetadas pela pandemia, devido às dificuldades de organi-
zação de sessões de formação presenciais. Ajustamos os programas de treina-
mento de moderadores para um formato on-line, o que nos permitiu organizar 
sessões internacionais e chegar a países que não teríamos alcançado presencial-
mente.

Em 2022, planejamos focar nossos esforços na formação de novos moderadores 
para os programas para jovens: Projeto Pessoal, que apresenta grande demanda, 
e para o novo programa Pré-universitários, que lançaremos durante o ano de 
2022.

Em janeiro de 2022, vamos celebrar a segunda edição da formação de modera-
dores do Projeto Pessoal. Estimamos realizar duas sessões adicionais de 
formação para este programa durante o ano. Realizaremos pelo menos outros 
três eventos de formação de moderadores: um curso de formação de moderado-
res para o Programa Pré-universitários e pelo menos dois  cursos de formação 
para moderadores de programas de pais.

4. Apoio às Associações nacionais para a promoção de programas de
formação de pais.

Dentro das atividades programadas a cada ano está o apoio ao projeto e organi-
zação de congressos nacionais realizadas em diversos países. Estes eventos 
constituem uma oportunidade de grande valia em cada um destes países para a 
troca de experiências, bem como para impulsionar a atividade formativa que se 
realiza através dos cursos. Devido às restrições da pandemia, estes eventos 
continuaram sendo adiados durante 2021. Em 2022, esperamos retomar estas 
convenções se a situação sanitária o permitir.

5. Coordenação de comitês técnicos e grupos de trabalho de especialistas 
para atualização dos programas da IFFD.

Estes grupos de trabalho têm como missão a atualização dos materiais utilizados 
nos diversos cursos, bem como a criação de novos materiais e a sua adaptação a 
novos formatos.

As equipes Synergia estão atualizando os programas em espanhol. A tradução e 
adequação linguística e cultural dos programas a cada país é realizada pelos 
seguintes comitês técnicos:

Comitê técnico inglês: composto por especialistas da Austrália, Canadá, Esta-
dos Unidos, Grã-Bretanha e Irlanda. Em 2022, eles continuarão trabalhando na 
revisão, tradução e atualização dos programas da  IFFD em inglês, bem como 
nos ajustes linguísticos e culturais para cada país dos programas revisados 
pelas equipes Synergia.

•

•

•

Comitê técnico francês: composto por especialistas da Bélgica, Canadá, 
Costa do Marfim, França e Líbano. Durante 2020 e 2021, foi concluída a 
revisão de praticamente todos os programas da IFFD e a tradução de progra-
mas que não haviam sido traduzidos anteriormente. Em 2022, eles conti-
nuarão seu trabalho de revisão, focando especialmente em materiais para 
coordenadores e moderadores. Eles também adaptarão o programa Pré-uni-
versitários para o francês.

Comitê técnico alemão: formado por especialistas dos três países que 
oferecem formação nesse idioma: Alemanha, Áustria e Suíça. Em 2022, eles 
continuarão a trabalhar na tradução alemã dos programas de formação, bem 
como nos materiais de apoio para formadores.

Equipes de trabalho russa e portuguesa: durante 2022 as equipes de 
trabalho serão reativadas para a tradução e adaptação de programas para os 
idiomas russo (Rússia e Cazaquistão) e português (Brasil e Portugal). Estas 
equipes estiveram ativas em anos anteriores, porém durante os últimos dois 
anos interromperam temporariamente a sua atividade. Além dessas equipes 
internacionais, pessoas de vários países traduzem os programas para seus 
idiomas nativos (italiano, croata, chinês, coreano, tagalo, etc.).
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PREVISÃO ECONÔMICA 2022 -   
CURSOS (EM EUROS)

 

- Fundación Barcelona y Familia

- Contribuições dos países  

- Contribuição da IFFD Foundation
- Outras contribuições  

RECEITAS DESPESAS

 

• Coordenadora do Escritório de Madri: É a única pessoa que está sempre no escritório 
da IFFD em Madri. Ela realiza todo tipo de tarefas, desde questões administrativas até 
coleta de dados dos países, organizar as reuniões de acompanhamento dos países, organizar 
e elaborar as atas das reuniões de coordenação das diversas áreas do mundo, etc. Também 
se incumbe de organizar os congressos internacionais, por exemplo, o congresso mundial da 
IFFD que se realizou em Londres, em outubro de 2019 e ao quais assistiram cerca de 1200 
pessoas de 50 países.

 • Diretora Técnica: Dedica-se a tarefas mais técnicas na área dos cursos. Por exemplo, costuma 
viajar a muitos países para ministrar cursos de moderadores ou programas normais nos lugares 
em que estão sendo implementados. Coordena os comitês que se responsabilizam por traduzir 
os casos aos diversos idiomas (os casos práticos são traduzidos para até 17 idiomas) e de os 
adaptar às diversas realidades dos países. Assessora as equipes locais na organização e realização 
dos cursos.

• Responsável pela comunicação: dedica-se às tarefas de comunicação e imagem corporativa, 
bem como à organização do congresso que acontecerá em 2022.

(*) Este item inclui

(**) Este é um projeto de modernização e transformação digital da IFFD que inclui uma melhoria da 
eficiência de processos, uma modernização da forma de trabalhar, bem como o design de uma 
estrutura funcional que permita enfrentar o desafio de crescimento que a organização tem pela 
frente.

DESPESAS COM PESSOAL 

           

- Seguridade Social 

- Impostos 

- Folha de Pagamento IFFD (*) 

- Beforget (empresa de consultoría)

-

SERVIÇOS EXTERIORES 
- Administração e gestão 

- Despesas gerais sede IFFD

Documentação, viagens, cursos
e comunicação

-

PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO (**)

 

- Fundação ACI
- Congresso 2022

25.000

45.000
60.000

35.000
100.000

21.000

286.000

           75.795 

97.090

1.250 

20.045 

10.500   
4.000   

2.500

      20.000 

45.000

20.000

45.000

106.910

17.000

286.000

CONGRESSO 2022
Despesas de organização do congresso

PROJETO AGORA (Afetividade e 
             sexualidade)



ADVOCACY: 
PRINCIPAIS LINHAS 
DE AÇÃO

 

 

1. Rumo a 2024.

Objetivo. Preparar a celebração do 30º Aniversário do Ano Internacional da 
Família e colaborar com as Nações Unidas no desenvolvimento dos objetivos 
do Ano Internacional da Família 2024.

Atividades.

Reunião inicial de preparação para o Ano Internacional da Família em 
2024.  Durante o Congresso Internacional da IFFD em 2019 realizado em 
Londres, os representantes da IFFD reuniram-se com representantes de 
organizações internacionais, o Coordenador da Família das Nações 
Unidas e um grupo de especialistas em família de reconhecido prestígio 
internacional. O objetivo era definir um plano de ação para os preparati-
vos do Ano Internacional da Família.

Reunião do Grupo de Especialistas sobre Família nas Nações Unidas. A 
IFFD foi convidada em 2020 a contribuir com recomendações de políti-
cas familiares e modalidades para a celebração do Ano Internacional da 
Família 2024 na reunião de especialistas organizada pelas Nações 
Unidas.

Declaração da Sociedade Civil. A IFFD, juntamente com outras organi-
zações globais, está preparando uma versão final da Declaração da Socie-
dade Civil para o ano de 2023. Além das perspectivas das organizações 
de família, a Declaração está sendo enriquecida com as recomendações 
políticas de iniciativas regionais e globais para aprofundar nos Objetivos 
do Ano Internacional das Famílias e nas 'megatrends' propostas pelas 
Nações Unidas: Novas Tecnologias, Ação Climática, Urbanização e 
migração internacional, Mudança demográfica.

Focus Group sobre 'Megatrends' em 2021-2022. A IFFD promoveu dois 
Focus Groups em 2021 e planeja organizar mais dois em 2022. Os Focus 
Groups de especialistas sobre as quatro 'Megatrends' recomendadas 
pelas Nações Unidas fazem parte de um esforço para enriquecer, com 
recomendações de especialistas, as propostas contidas na Declaração da 
Sociedade Civil e no plano de ação para o 30º aniversário do Ano Interna-
cional da Família, a ser celebrado em 2024.

Expert Group Meetings in 2022-2024. A IFFD está coordenando a orga-
nização de reuniões de especialistas globais e regionais para fundamen-
tar as recomendações propostas de políticas sociais para o Ano Interna-
cional da Família em 2024. As reuniões de especialistas estão previstas 
para se realizarem nas Américas, Europa, Europa Central, Oriente Médio 
e Norte da África, África do Sul e Sudeste Asiático.

Parceiros. Division for Inclusive Social Development (DISD United Nations), 
Generations United (GU), National Association of Large Families (NOE), 
Doha International Family Institute (DIFI), European at-home Parents and 
Carers (FEFAF), Haro’s Platform on Family Politics (Haro), European Large 
Family Association (ELFAC).

2. Intervir ativamente no processo de preparação da resolução anual
da Assembleia Geral sobre a família.

Objetivos. O principal objetivo da IFFD nas Nações Unidas é promover a 
perspectiva da família nas políticas familiares. Especificamente, a IFFD 
assessora os países membros, o sistema das Nações Unidas e outras organi-
zações não governamentais para enriquecer o relatório anual do Secre-
tário-Geral sobre a situação da família no mundo com recomendações de 
especialistas. Da mesma forma, a IFFD tenta garantir que a Resolução anual 
sobre a situação da família no mundo da Assembleia Geral inclua recomen-
dações sobre políticas familiares e formação dos pais “parenting education”.

Alguns pontos de especial importância que aparecem nas resoluções apro-
vadas nos últimos anos são os seguintes:

Promove o projeto, implementação e avaliação de políticas sociais e seu 
impacto na unidade familiar.

Incentiva os governos a apoiar as atividades familiares por meio de 
fundos estatais, benefícios fiscais e outros tipos de ajuda.

Salienta a necessidade de elaborar um relatório anual sobre a situação 
das políticas sociais orientadas ao desenvolvimento familiar.

Destaca a contribuição da unidade familiar e incentiva propostas de 
políticas sociais para fortalecer seu papel como meio indispensável para 
o desenvolvimento sustentável.

Incentiva os países a investir na formação dos pais ('parenting education') 
como instrumento para melhorar o bem-estar infantil.

Alenta formas de participação e celebração do 30° aniversário do Ano 
Internacional da Família.

Atividades.

Commission for Social Development (fevereiro).  A IFFD tem como priori-
dade em sua atividade de impacto internacional nas Nações Unidas partici-
par na Comissão de Desenvolvimento Social que se realiza anualmente. Em 
2022, terá como tema principal “Recuperação inclusiva e resiliente do 
COVID-19 para modos de vida sustentáveis, bem-estar e dignidade para 
todos: erradicar a pobreza e a fome em todas as suas formas e dimensões 
para a Agenda 2030”. Durante a celebração da referida Comissão, a equipe 
da IFFD organiza todos os anos o IFFD Briefing como uma oportunidade 
para abordar questões de importância internacional. Na edição de 2022, a 
IFFD planeja organizar um evento sobre 'Parenting and Mental Health', 
além de premiar entidades do setor público e privado.

Comissão sobre a Situação da Mulher (março). A IFFD também partici-
pa ativamente neste evento anual e apresenta uma declaração escrita e 
outra oral com várias recomendações para melhorar a situação das famí-
lias.

Comissão de População e Desenvolvimento (abril). A IFFD participa 
ativamente neste evento anual e apresenta uma declaração escrita e 
outra oral com várias recomendações para melhorar a situação das famí-
lias. Da mesma forma, colaboramos com o Departamento de Assuntos 
Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UN-DESA) e outras organi-
zações para promover recomendações políticas sobre família e desenvol-
vimento social.

Dia Internacional da Família (maio).  A IFFD, juntamente com a Divisão 
para o Desenvolvimento Social Inclusivo do Departamento de Assuntos 
Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UN-DESA), organiza um 
evento todos os anos para celebrar o Dia das Famílias nas Nações Unidas. 
O evento geralmente reflete a situação das famílias no mundo e tenta 
oferecer soluções e recomendações aos estados membros e legisladores.

Parceiros. Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações 
Unidas (UN-DESA).

3. Inclusive Cities for Sustainable Families.

Objetivo. Contribuir para a resiliência e fortalecimento das cidades moder-
nas para que as famílias encontrem um local adequado para nelas viver.

Financiamento.  Contribuições de vários governos locais e regionais.

Coordenação Acadêmica. Universidade 9 de julho (UNINOVE) (São Paulo, 
Brasil).

Atividades.

Technical Meeting of Signatories (março). As reuniões técnicas anuais 
têm o objetivo de reunir as experiências de técnicos de prefeituras e 
regiões de vários países para compartilhar e enriquecer com boas práti-
cas os principais indicadores da Declaração de Veneza. As conclusões do 
encontro dão origem a recomendações para melhorar a situação das 
famílias nas cidades e regiões. A primeira reunião aconteceu em Curitiba, 
em 2019, e a segunda está prevista para Veneza em 2022.

Relatórios de monitoramento (abril). Avaliação das seguintes ativida-
des:

World Cities Day observance (outubro).  A IFFD organiza todos os 
anos, desde 2017, a celebração do Dia Mundial das Cidades. O 
evento tem como objetivo destacar a importância das políticas fami-
liares nas cidades e regiões. Da mesma forma, é uma ocasião para 
incorporar novos signatários da Declaração de Veneza e compartilhar 
os principais avanços em pontos específicos do projeto.

Delegados do Brasil, Europa, México e Polônia. Para facilitar a 
gestão e expansão do Projeto Cidades Inclusivas para Famílias 
Sustentáveis, foram nomeados delegados regionais pertencentes a 
várias organizações da sociedade civil e do setor privado.

Projetos Acadêmicos.  Com o objetivo de melhorar a avaliação e o 
impacto da Declaração de Veneza, além de proporcionar uma pers-
pectiva de estudantes, foram organizados projetos acadêmicos com 
centros acadêmicos como a Rotterdam University of Applied Scien-
ces (Holanda), Universidad Panamericana (México), UNINOVE (Bra-
sil), IPC (França) e Universidad de La Sabana (Colômbia).

Parceiros. Governo da Região do Veneto (Itália), ELISAN (Rede Europeia 
para a Inclusão e Ação Social) e a cidade de Marselha.

4. Colaboração com a UNICEF.

Objetivo. Enriquecer uma perspectiva familiar e formação dos pais nas ativi-
dades e objetivos da UNICEF.

Atividades.

Diretoria da UNICEF. A IFFD é membro consultivo da UNICEF desde 
2018 e participa nas várias reuniões dando uma perspectiva de cuidados 
infantis através da importância de apoiar o trabalho dos pais em casa.

Comitê de ONGs da UNICEF. A IFFD é copresidente —junto com SOS 
Children’s Village— do Comitê de ONGs da UNICEF. Constitui um papel 
de liderança para o papel da sociedade civil no sistema da UNICEF.

Family-friendly policies. A IFFD colabora com a UNICEF na iniciativa 
‘Redesigning the workplace to be family-friendly: what governments and 
businesses can do’.

Plano Estratégico da UNICEF 2021-2024.  Apresentação da pesquisa 
sobre a situação das famílias nos lares durante a pandemia do Covid
19. Inúmeras famílias da IFFD participaram da pesquisa que foi enviada 
como documento oficial à Diretoria Executiva da Unicef como material 
de apoio ao Plano Estratégico 2021-2024.

Fórum sobre Children and Youth.  Olivier Yao, presidente do IFFD, será 
proposto como orador no próximo fórum organizado pela UNICEF, a 
realizar-se em 2022, tal como aconteceu na primeira edição (2021). O 
presidente do IFFD insistirá na importância da formação dos pais na 
saúde mental de pais e filhos.

5. Formação internacional para Advocacy.

Objetivo. Avaliar criticamente o campo dos direitos humanos internacionais 
e da promoção do desenvolvimento, suas instituições, estratégias e atores 
chave; explorar como as estratégias de políticas nacionais, regionais e 
globais são definidas; promover o debate sobre vários desafios enfrentados 

pelos defensores da família junto com uma variedade de partes interessadas, 
incluindo governos, instituições internacionais e o setor privado.

Atividades.  Escritório de Pesquisa da UNICEF–Innocenti.

International Advocacy Workshop. Este evento é realizado anualmente e 
é destinado a jovens líderes de todo o mundo interessados em desenvol-
ver suas carreiras profissionais no campo das instituições multilaterais.

Formação contínua. O workshop tem sua continuidade ao longo do ano 
com a participação de jovens assistentes nas diversas atividades que 
organizamos.

6. Intervenção em Conferências e Congressos em todo o mundo.  Ao longo de 
2022, a equipe da IFFD continuará apresentando trabalhos em diversos 
congressos e reuniões internacionais, a convite de seus organizadores. Nos 
últimos 11 anos, os representantes da IFFD participaram de mais de 210 
reuniões, realizadas em 43 países, e outras cem reuniões de alto nível com repre-
sentantes governamentais.

•

•

•

•

•

•

•



1. Rumo a 2024.

Objetivo. Preparar a celebração do 30º Aniversário do Ano Internacional da 
Família e colaborar com as Nações Unidas no desenvolvimento dos objetivos 
do Ano Internacional da Família 2024.

Atividades.

Reunião inicial de preparação para o Ano Internacional da Família em 
2024.  Durante o Congresso Internacional da IFFD em 2019 realizado em 
Londres, os representantes da IFFD reuniram-se com representantes de 
organizações internacionais, o Coordenador da Família das Nações 
Unidas e um grupo de especialistas em família de reconhecido prestígio 
internacional. O objetivo era definir um plano de ação para os preparati-
vos do Ano Internacional da Família.

Reunião do Grupo de Especialistas sobre Família nas Nações Unidas. A 
IFFD foi convidada em 2020 a contribuir com recomendações de políti-
cas familiares e modalidades para a celebração do Ano Internacional da 
Família 2024 na reunião de especialistas organizada pelas Nações 
Unidas.

Declaração da Sociedade Civil. A IFFD, juntamente com outras organi-
zações globais, está preparando uma versão final da Declaração da Socie-
dade Civil para o ano de 2023. Além das perspectivas das organizações 
de família, a Declaração está sendo enriquecida com as recomendações 
políticas de iniciativas regionais e globais para aprofundar nos Objetivos 
do Ano Internacional das Famílias e nas 'megatrends' propostas pelas 
Nações Unidas: Novas Tecnologias, Ação Climática, Urbanização e 
migração internacional, Mudança demográfica.

Focus Group sobre 'Megatrends' em 2021-2022. A IFFD promoveu dois 
Focus Groups em 2021 e planeja organizar mais dois em 2022. Os Focus 
Groups de especialistas sobre as quatro 'Megatrends' recomendadas 
pelas Nações Unidas fazem parte de um esforço para enriquecer, com 
recomendações de especialistas, as propostas contidas na Declaração da 
Sociedade Civil e no plano de ação para o 30º aniversário do Ano Interna-
cional da Família, a ser celebrado em 2024.

Expert Group Meetings in 2022-2024. A IFFD está coordenando a orga-
nização de reuniões de especialistas globais e regionais para fundamen-
tar as recomendações propostas de políticas sociais para o Ano Interna-
cional da Família em 2024. As reuniões de especialistas estão previstas 
para se realizarem nas Américas, Europa, Europa Central, Oriente Médio 
e Norte da África, África do Sul e Sudeste Asiático.

 

 

Parceiros. Division for Inclusive Social Development (DISD United Nations), 
Generations United (GU), National Association of Large Families (NOE), 
Doha International Family Institute (DIFI), European at-home Parents and 
Carers (FEFAF), Haro’s Platform on Family Politics (Haro), European Large 
Family Association (ELFAC).

2. Intervir ativamente no processo de preparação da resolução anual
da Assembleia Geral sobre a família.

Objetivos. O principal objetivo da IFFD nas Nações Unidas é promover a 
perspectiva da família nas políticas familiares. Especificamente, a IFFD 
assessora os países membros, o sistema das Nações Unidas e outras organi-
zações não governamentais para enriquecer o relatório anual do Secre-
tário-Geral sobre a situação da família no mundo com recomendações de 
especialistas. Da mesma forma, a IFFD tenta garantir que a Resolução anual 
sobre a situação da família no mundo da Assembleia Geral inclua recomen-
dações sobre políticas familiares e formação dos pais “parenting education”.

Alguns pontos de especial importância que aparecem nas resoluções apro-
vadas nos últimos anos são os seguintes:

Promove o projeto, implementação e avaliação de políticas sociais e seu 
impacto na unidade familiar.

Incentiva os governos a apoiar as atividades familiares por meio de 
fundos estatais, benefícios fiscais e outros tipos de ajuda.

Salienta a necessidade de elaborar um relatório anual sobre a situação 
das políticas sociais orientadas ao desenvolvimento familiar.

Destaca a contribuição da unidade familiar e incentiva propostas de 
políticas sociais para fortalecer seu papel como meio indispensável para 
o desenvolvimento sustentável.

Incentiva os países a investir na formação dos pais ('parenting education') 
como instrumento para melhorar o bem-estar infantil.

Alenta formas de participação e celebração do 30° aniversário do Ano 
Internacional da Família.

Atividades.

Commission for Social Development (fevereiro).  A IFFD tem como priori-
dade em sua atividade de impacto internacional nas Nações Unidas partici-
par na Comissão de Desenvolvimento Social que se realiza anualmente. Em 
2022, terá como tema principal “Recuperação inclusiva e resiliente do 
COVID-19 para modos de vida sustentáveis, bem-estar e dignidade para 
todos: erradicar a pobreza e a fome em todas as suas formas e dimensões 
para a Agenda 2030”. Durante a celebração da referida Comissão, a equipe 
da IFFD organiza todos os anos o IFFD Briefing como uma oportunidade 
para abordar questões de importância internacional. Na edição de 2022, a 
IFFD planeja organizar um evento sobre 'Parenting and Mental Health', 
além de premiar entidades do setor público e privado.

Comissão sobre a Situação da Mulher (março). A IFFD também partici-
pa ativamente neste evento anual e apresenta uma declaração escrita e 
outra oral com várias recomendações para melhorar a situação das famí-
lias.

Comissão de População e Desenvolvimento (abril). A IFFD participa 
ativamente neste evento anual e apresenta uma declaração escrita e 
outra oral com várias recomendações para melhorar a situação das famí-
lias. Da mesma forma, colaboramos com o Departamento de Assuntos 
Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UN-DESA) e outras organi-
zações para promover recomendações políticas sobre família e desenvol-
vimento social.

Dia Internacional da Família (maio).  A IFFD, juntamente com a Divisão 
para o Desenvolvimento Social Inclusivo do Departamento de Assuntos 
Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UN-DESA), organiza um 
evento todos os anos para celebrar o Dia das Famílias nas Nações Unidas. 
O evento geralmente reflete a situação das famílias no mundo e tenta 
oferecer soluções e recomendações aos estados membros e legisladores.

Parceiros. Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações 
Unidas (UN-DESA).

3. Inclusive Cities for Sustainable Families.

Objetivo. Contribuir para a resiliência e fortalecimento das cidades moder-
nas para que as famílias encontrem um local adequado para nelas viver.

Financiamento.  Contribuições de vários governos locais e regionais.

Coordenação Acadêmica. Universidade 9 de julho (UNINOVE) (São Paulo, 
Brasil).

Atividades.

Technical Meeting of Signatories (março). As reuniões técnicas anuais 
têm o objetivo de reunir as experiências de técnicos de prefeituras e 
regiões de vários países para compartilhar e enriquecer com boas práti-
cas os principais indicadores da Declaração de Veneza. As conclusões do 
encontro dão origem a recomendações para melhorar a situação das 
famílias nas cidades e regiões. A primeira reunião aconteceu em Curitiba, 
em 2019, e a segunda está prevista para Veneza em 2022.

Relatórios de monitoramento (abril). Avaliação das seguintes ativida-
des:

World Cities Day observance (outubro).  A IFFD organiza todos os 
anos, desde 2017, a celebração do Dia Mundial das Cidades. O 
evento tem como objetivo destacar a importância das políticas fami-
liares nas cidades e regiões. Da mesma forma, é uma ocasião para 
incorporar novos signatários da Declaração de Veneza e compartilhar 
os principais avanços em pontos específicos do projeto.

•

•

Delegados do Brasil, Europa, México e Polônia. Para facilitar a 
gestão e expansão do Projeto Cidades Inclusivas para Famílias 
Sustentáveis, foram nomeados delegados regionais pertencentes a 
várias organizações da sociedade civil e do setor privado.

Projetos Acadêmicos.  Com o objetivo de melhorar a avaliação e o 
impacto da Declaração de Veneza, além de proporcionar uma pers-
pectiva de estudantes, foram organizados projetos acadêmicos com 
centros acadêmicos como a Rotterdam University of Applied Scien-
ces (Holanda), Universidad Panamericana (México), UNINOVE (Bra-
sil), IPC (França) e Universidad de La Sabana (Colômbia).

Parceiros. Governo da Região do Veneto (Itália), ELISAN (Rede Europeia 
para a Inclusão e Ação Social) e a cidade de Marselha.

4. Colaboração com a UNICEF.

Objetivo. Enriquecer uma perspectiva familiar e formação dos pais nas ativi-
dades e objetivos da UNICEF.

Atividades.

Diretoria da UNICEF. A IFFD é membro consultivo da UNICEF desde 
2018 e participa nas várias reuniões dando uma perspectiva de cuidados 
infantis através da importância de apoiar o trabalho dos pais em casa.

Comitê de ONGs da UNICEF. A IFFD é copresidente —junto com SOS 
Children’s Village— do Comitê de ONGs da UNICEF. Constitui um papel 
de liderança para o papel da sociedade civil no sistema da UNICEF.

Family-friendly policies. A IFFD colabora com a UNICEF na iniciativa 
‘Redesigning the workplace to be family-friendly: what governments and 
businesses can do’.

Plano Estratégico da UNICEF 2021-2024.  Apresentação da pesquisa 
sobre a situação das famílias nos lares durante a pandemia do Covid
19. Inúmeras famílias da IFFD participaram da pesquisa que foi enviada 
como documento oficial à Diretoria Executiva da Unicef como material 
de apoio ao Plano Estratégico 2021-2024.

Fórum sobre Children and Youth.  Olivier Yao, presidente do IFFD, será 
proposto como orador no próximo fórum organizado pela UNICEF, a 
realizar-se em 2022, tal como aconteceu na primeira edição (2021). O 
presidente do IFFD insistirá na importância da formação dos pais na 
saúde mental de pais e filhos.

5. Formação internacional para Advocacy.

Objetivo. Avaliar criticamente o campo dos direitos humanos internacionais 
e da promoção do desenvolvimento, suas instituições, estratégias e atores 
chave; explorar como as estratégias de políticas nacionais, regionais e 
globais são definidas; promover o debate sobre vários desafios enfrentados 

pelos defensores da família junto com uma variedade de partes interessadas, 
incluindo governos, instituições internacionais e o setor privado.

Atividades.  Escritório de Pesquisa da UNICEF–Innocenti.

International Advocacy Workshop. Este evento é realizado anualmente e 
é destinado a jovens líderes de todo o mundo interessados em desenvol-
ver suas carreiras profissionais no campo das instituições multilaterais.

Formação contínua. O workshop tem sua continuidade ao longo do ano 
com a participação de jovens assistentes nas diversas atividades que 
organizamos.

6. Intervenção em Conferências e Congressos em todo o mundo.  Ao longo de 
2022, a equipe da IFFD continuará apresentando trabalhos em diversos 
congressos e reuniões internacionais, a convite de seus organizadores. Nos 
últimos 11 anos, os representantes da IFFD participaram de mais de 210 
reuniões, realizadas em 43 países, e outras cem reuniões de alto nível com repre-
sentantes governamentais.

•

•

•

•

•

•

•

•



1. Rumo a 2024.

Objetivo. Preparar a celebração do 30º Aniversário do Ano Internacional da 
Família e colaborar com as Nações Unidas no desenvolvimento dos objetivos 
do Ano Internacional da Família 2024.

Atividades.

Reunião inicial de preparação para o Ano Internacional da Família em 
2024.  Durante o Congresso Internacional da IFFD em 2019 realizado em 
Londres, os representantes da IFFD reuniram-se com representantes de 
organizações internacionais, o Coordenador da Família das Nações 
Unidas e um grupo de especialistas em família de reconhecido prestígio 
internacional. O objetivo era definir um plano de ação para os preparati-
vos do Ano Internacional da Família.

Reunião do Grupo de Especialistas sobre Família nas Nações Unidas. A 
IFFD foi convidada em 2020 a contribuir com recomendações de políti-
cas familiares e modalidades para a celebração do Ano Internacional da 
Família 2024 na reunião de especialistas organizada pelas Nações 
Unidas.

Declaração da Sociedade Civil. A IFFD, juntamente com outras organi-
zações globais, está preparando uma versão final da Declaração da Socie-
dade Civil para o ano de 2023. Além das perspectivas das organizações 
de família, a Declaração está sendo enriquecida com as recomendações 
políticas de iniciativas regionais e globais para aprofundar nos Objetivos 
do Ano Internacional das Famílias e nas 'megatrends' propostas pelas 
Nações Unidas: Novas Tecnologias, Ação Climática, Urbanização e 
migração internacional, Mudança demográfica.

Focus Group sobre 'Megatrends' em 2021-2022. A IFFD promoveu dois 
Focus Groups em 2021 e planeja organizar mais dois em 2022. Os Focus 
Groups de especialistas sobre as quatro 'Megatrends' recomendadas 
pelas Nações Unidas fazem parte de um esforço para enriquecer, com 
recomendações de especialistas, as propostas contidas na Declaração da 
Sociedade Civil e no plano de ação para o 30º aniversário do Ano Interna-
cional da Família, a ser celebrado em 2024.

Expert Group Meetings in 2022-2024. A IFFD está coordenando a orga-
nização de reuniões de especialistas globais e regionais para fundamen-
tar as recomendações propostas de políticas sociais para o Ano Interna-
cional da Família em 2024. As reuniões de especialistas estão previstas 
para se realizarem nas Américas, Europa, Europa Central, Oriente Médio 
e Norte da África, África do Sul e Sudeste Asiático.

Parceiros. Division for Inclusive Social Development (DISD United Nations), 
Generations United (GU), National Association of Large Families (NOE), 
Doha International Family Institute (DIFI), European at-home Parents and 
Carers (FEFAF), Haro’s Platform on Family Politics (Haro), European Large 
Family Association (ELFAC).

2. Intervir ativamente no processo de preparação da resolução anual
da Assembleia Geral sobre a família.

Objetivos. O principal objetivo da IFFD nas Nações Unidas é promover a 
perspectiva da família nas políticas familiares. Especificamente, a IFFD 
assessora os países membros, o sistema das Nações Unidas e outras organi-
zações não governamentais para enriquecer o relatório anual do Secre-
tário-Geral sobre a situação da família no mundo com recomendações de 
especialistas. Da mesma forma, a IFFD tenta garantir que a Resolução anual 
sobre a situação da família no mundo da Assembleia Geral inclua recomen-
dações sobre políticas familiares e formação dos pais “parenting education”.

Alguns pontos de especial importância que aparecem nas resoluções apro-
vadas nos últimos anos são os seguintes:

Promove o projeto, implementação e avaliação de políticas sociais e seu 
impacto na unidade familiar.

Incentiva os governos a apoiar as atividades familiares por meio de 
fundos estatais, benefícios fiscais e outros tipos de ajuda.

Salienta a necessidade de elaborar um relatório anual sobre a situação 
das políticas sociais orientadas ao desenvolvimento familiar.

Destaca a contribuição da unidade familiar e incentiva propostas de 
políticas sociais para fortalecer seu papel como meio indispensável para 
o desenvolvimento sustentável.

Incentiva os países a investir na formação dos pais ('parenting education') 
como instrumento para melhorar o bem-estar infantil.

Alenta formas de participação e celebração do 30° aniversário do Ano 
Internacional da Família.

Atividades.

Commission for Social Development (fevereiro).  A IFFD tem como priori-
dade em sua atividade de impacto internacional nas Nações Unidas partici-
par na Comissão de Desenvolvimento Social que se realiza anualmente. Em 
2022, terá como tema principal “Recuperação inclusiva e resiliente do 
COVID-19 para modos de vida sustentáveis, bem-estar e dignidade para 
todos: erradicar a pobreza e a fome em todas as suas formas e dimensões 
para a Agenda 2030”. Durante a celebração da referida Comissão, a equipe 
da IFFD organiza todos os anos o IFFD Briefing como uma oportunidade 
para abordar questões de importância internacional. Na edição de 2022, a 
IFFD planeja organizar um evento sobre 'Parenting and Mental Health', 
além de premiar entidades do setor público e privado.

 

 

Comissão sobre a Situação da Mulher (março). A IFFD também partici-
pa ativamente neste evento anual e apresenta uma declaração escrita e 
outra oral com várias recomendações para melhorar a situação das famí-
lias.

Comissão de População e Desenvolvimento (abril). A IFFD participa 
ativamente neste evento anual e apresenta uma declaração escrita e 
outra oral com várias recomendações para melhorar a situação das famí-
lias. Da mesma forma, colaboramos com o Departamento de Assuntos 
Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UN-DESA) e outras organi-
zações para promover recomendações políticas sobre família e desenvol-
vimento social.

Dia Internacional da Família (maio).  A IFFD, juntamente com a Divisão 
para o Desenvolvimento Social Inclusivo do Departamento de Assuntos 
Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UN-DESA), organiza um 
evento todos os anos para celebrar o Dia das Famílias nas Nações Unidas. 
O evento geralmente reflete a situação das famílias no mundo e tenta 
oferecer soluções e recomendações aos estados membros e legisladores.

Parceiros. Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações 
Unidas (UN-DESA).

3. Inclusive Cities for Sustainable Families.

Objetivo. Contribuir para a resiliência e fortalecimento das cidades moder-
nas para que as famílias encontrem um local adequado para nelas viver.

Financiamento.  Contribuições de vários governos locais e regionais.

Coordenação Acadêmica. Universidade 9 de julho (UNINOVE) (São Paulo, 
Brasil).

Atividades.

Technical Meeting of Signatories (março). As reuniões técnicas anuais 
têm o objetivo de reunir as experiências de técnicos de prefeituras e 
regiões de vários países para compartilhar e enriquecer com boas práti-
cas os principais indicadores da Declaração de Veneza. As conclusões do 
encontro dão origem a recomendações para melhorar a situação das 
famílias nas cidades e regiões. A primeira reunião aconteceu em Curitiba, 
em 2019, e a segunda está prevista para Veneza em 2022.

Relatórios de monitoramento (abril). Avaliação das seguintes ativida-
des:

World Cities Day observance (outubro).  A IFFD organiza todos os 
anos, desde 2017, a celebração do Dia Mundial das Cidades. O 
evento tem como objetivo destacar a importância das políticas fami-
liares nas cidades e regiões. Da mesma forma, é uma ocasião para 
incorporar novos signatários da Declaração de Veneza e compartilhar 
os principais avanços em pontos específicos do projeto.

Delegados do Brasil, Europa, México e Polônia. Para facilitar a 
gestão e expansão do Projeto Cidades Inclusivas para Famílias 
Sustentáveis, foram nomeados delegados regionais pertencentes a 
várias organizações da sociedade civil e do setor privado.

Projetos Acadêmicos.  Com o objetivo de melhorar a avaliação e o 
impacto da Declaração de Veneza, além de proporcionar uma pers-
pectiva de estudantes, foram organizados projetos acadêmicos com 
centros acadêmicos como a Rotterdam University of Applied Scien-
ces (Holanda), Universidad Panamericana (México), UNINOVE (Bra-
sil), IPC (França) e Universidad de La Sabana (Colômbia).

Parceiros. Governo da Região do Veneto (Itália), ELISAN (Rede Europeia 
para a Inclusão e Ação Social) e a cidade de Marselha.

4. Colaboração com a UNICEF.

Objetivo. Enriquecer uma perspectiva familiar e formação dos pais nas ativi-
dades e objetivos da UNICEF.

Atividades.

Diretoria da UNICEF. A IFFD é membro consultivo da UNICEF desde 
2018 e participa nas várias reuniões dando uma perspectiva de cuidados 
infantis através da importância de apoiar o trabalho dos pais em casa.

Comitê de ONGs da UNICEF. A IFFD é copresidente —junto com SOS 
Children’s Village— do Comitê de ONGs da UNICEF. Constitui um papel 
de liderança para o papel da sociedade civil no sistema da UNICEF.

Family-friendly policies. A IFFD colabora com a UNICEF na iniciativa 
‘Redesigning the workplace to be family-friendly: what governments and 
businesses can do’.

Plano Estratégico da UNICEF 2021-2024.  Apresentação da pesquisa 
sobre a situação das famílias nos lares durante a pandemia do Covid
19. Inúmeras famílias da IFFD participaram da pesquisa que foi enviada 
como documento oficial à Diretoria Executiva da Unicef como material 
de apoio ao Plano Estratégico 2021-2024.

Fórum sobre Children and Youth.  Olivier Yao, presidente do IFFD, será 
proposto como orador no próximo fórum organizado pela UNICEF, a 
realizar-se em 2022, tal como aconteceu na primeira edição (2021). O 
presidente do IFFD insistirá na importância da formação dos pais na 
saúde mental de pais e filhos.

5. Formação internacional para Advocacy.

Objetivo. Avaliar criticamente o campo dos direitos humanos internacionais 
e da promoção do desenvolvimento, suas instituições, estratégias e atores 
chave; explorar como as estratégias de políticas nacionais, regionais e 
globais são definidas; promover o debate sobre vários desafios enfrentados 

pelos defensores da família junto com uma variedade de partes interessadas, 
incluindo governos, instituições internacionais e o setor privado.

Atividades.  Escritório de Pesquisa da UNICEF–Innocenti.

International Advocacy Workshop. Este evento é realizado anualmente e 
é destinado a jovens líderes de todo o mundo interessados em desenvol-
ver suas carreiras profissionais no campo das instituições multilaterais.

Formação contínua. O workshop tem sua continuidade ao longo do ano 
com a participação de jovens assistentes nas diversas atividades que 
organizamos.

6. Intervenção em Conferências e Congressos em todo o mundo.  Ao longo de 
2022, a equipe da IFFD continuará apresentando trabalhos em diversos 
congressos e reuniões internacionais, a convite de seus organizadores. Nos 
últimos 11 anos, os representantes da IFFD participaram de mais de 210 
reuniões, realizadas em 43 países, e outras cem reuniões de alto nível com repre-
sentantes governamentais.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



1. Rumo a 2024.

Objetivo. Preparar a celebração do 30º Aniversário do Ano Internacional da 
Família e colaborar com as Nações Unidas no desenvolvimento dos objetivos 
do Ano Internacional da Família 2024.

Atividades.

Reunião inicial de preparação para o Ano Internacional da Família em 
2024.  Durante o Congresso Internacional da IFFD em 2019 realizado em 
Londres, os representantes da IFFD reuniram-se com representantes de 
organizações internacionais, o Coordenador da Família das Nações 
Unidas e um grupo de especialistas em família de reconhecido prestígio 
internacional. O objetivo era definir um plano de ação para os preparati-
vos do Ano Internacional da Família.

Reunião do Grupo de Especialistas sobre Família nas Nações Unidas. A 
IFFD foi convidada em 2020 a contribuir com recomendações de políti-
cas familiares e modalidades para a celebração do Ano Internacional da 
Família 2024 na reunião de especialistas organizada pelas Nações 
Unidas.

Declaração da Sociedade Civil. A IFFD, juntamente com outras organi-
zações globais, está preparando uma versão final da Declaração da Socie-
dade Civil para o ano de 2023. Além das perspectivas das organizações 
de família, a Declaração está sendo enriquecida com as recomendações 
políticas de iniciativas regionais e globais para aprofundar nos Objetivos 
do Ano Internacional das Famílias e nas 'megatrends' propostas pelas 
Nações Unidas: Novas Tecnologias, Ação Climática, Urbanização e 
migração internacional, Mudança demográfica.

Focus Group sobre 'Megatrends' em 2021-2022. A IFFD promoveu dois 
Focus Groups em 2021 e planeja organizar mais dois em 2022. Os Focus 
Groups de especialistas sobre as quatro 'Megatrends' recomendadas 
pelas Nações Unidas fazem parte de um esforço para enriquecer, com 
recomendações de especialistas, as propostas contidas na Declaração da 
Sociedade Civil e no plano de ação para o 30º aniversário do Ano Interna-
cional da Família, a ser celebrado em 2024.

Expert Group Meetings in 2022-2024. A IFFD está coordenando a orga-
nização de reuniões de especialistas globais e regionais para fundamen-
tar as recomendações propostas de políticas sociais para o Ano Interna-
cional da Família em 2024. As reuniões de especialistas estão previstas 
para se realizarem nas Américas, Europa, Europa Central, Oriente Médio 
e Norte da África, África do Sul e Sudeste Asiático.

 

 

Parceiros. Division for Inclusive Social Development (DISD United Nations), 
Generations United (GU), National Association of Large Families (NOE), 
Doha International Family Institute (DIFI), European at-home Parents and 
Carers (FEFAF), Haro’s Platform on Family Politics (Haro), European Large 
Family Association (ELFAC).

2. Intervir ativamente no processo de preparação da resolução anual
da Assembleia Geral sobre a família.

Objetivos. O principal objetivo da IFFD nas Nações Unidas é promover a 
perspectiva da família nas políticas familiares. Especificamente, a IFFD 
assessora os países membros, o sistema das Nações Unidas e outras organi-
zações não governamentais para enriquecer o relatório anual do Secre-
tário-Geral sobre a situação da família no mundo com recomendações de 
especialistas. Da mesma forma, a IFFD tenta garantir que a Resolução anual 
sobre a situação da família no mundo da Assembleia Geral inclua recomen-
dações sobre políticas familiares e formação dos pais “parenting education”.

Alguns pontos de especial importância que aparecem nas resoluções apro-
vadas nos últimos anos são os seguintes:

Promove o projeto, implementação e avaliação de políticas sociais e seu 
impacto na unidade familiar.

Incentiva os governos a apoiar as atividades familiares por meio de 
fundos estatais, benefícios fiscais e outros tipos de ajuda.

Salienta a necessidade de elaborar um relatório anual sobre a situação 
das políticas sociais orientadas ao desenvolvimento familiar.

Destaca a contribuição da unidade familiar e incentiva propostas de 
políticas sociais para fortalecer seu papel como meio indispensável para 
o desenvolvimento sustentável.

Incentiva os países a investir na formação dos pais ('parenting education') 
como instrumento para melhorar o bem-estar infantil.

Alenta formas de participação e celebração do 30° aniversário do Ano 
Internacional da Família.

Atividades.

Commission for Social Development (fevereiro).  A IFFD tem como priori-
dade em sua atividade de impacto internacional nas Nações Unidas partici-
par na Comissão de Desenvolvimento Social que se realiza anualmente. Em 
2022, terá como tema principal “Recuperação inclusiva e resiliente do 
COVID-19 para modos de vida sustentáveis, bem-estar e dignidade para 
todos: erradicar a pobreza e a fome em todas as suas formas e dimensões 
para a Agenda 2030”. Durante a celebração da referida Comissão, a equipe 
da IFFD organiza todos os anos o IFFD Briefing como uma oportunidade 
para abordar questões de importância internacional. Na edição de 2022, a 
IFFD planeja organizar um evento sobre 'Parenting and Mental Health', 
além de premiar entidades do setor público e privado.

Comissão sobre a Situação da Mulher (março). A IFFD também partici-
pa ativamente neste evento anual e apresenta uma declaração escrita e 
outra oral com várias recomendações para melhorar a situação das famí-
lias.

Comissão de População e Desenvolvimento (abril). A IFFD participa 
ativamente neste evento anual e apresenta uma declaração escrita e 
outra oral com várias recomendações para melhorar a situação das famí-
lias. Da mesma forma, colaboramos com o Departamento de Assuntos 
Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UN-DESA) e outras organi-
zações para promover recomendações políticas sobre família e desenvol-
vimento social.

Dia Internacional da Família (maio).  A IFFD, juntamente com a Divisão 
para o Desenvolvimento Social Inclusivo do Departamento de Assuntos 
Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UN-DESA), organiza um 
evento todos os anos para celebrar o Dia das Famílias nas Nações Unidas. 
O evento geralmente reflete a situação das famílias no mundo e tenta 
oferecer soluções e recomendações aos estados membros e legisladores.

Parceiros. Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações 
Unidas (UN-DESA).

3. Inclusive Cities for Sustainable Families.

Objetivo. Contribuir para a resiliência e fortalecimento das cidades moder-
nas para que as famílias encontrem um local adequado para nelas viver.

Financiamento.  Contribuições de vários governos locais e regionais.

Coordenação Acadêmica. Universidade 9 de julho (UNINOVE) (São Paulo, 
Brasil).

Atividades.

Technical Meeting of Signatories (março). As reuniões técnicas anuais 
têm o objetivo de reunir as experiências de técnicos de prefeituras e 
regiões de vários países para compartilhar e enriquecer com boas práti-
cas os principais indicadores da Declaração de Veneza. As conclusões do 
encontro dão origem a recomendações para melhorar a situação das 
famílias nas cidades e regiões. A primeira reunião aconteceu em Curitiba, 
em 2019, e a segunda está prevista para Veneza em 2022.

Relatórios de monitoramento (abril). Avaliação das seguintes ativida-
des:

World Cities Day observance (outubro).  A IFFD organiza todos os 
anos, desde 2017, a celebração do Dia Mundial das Cidades. O 
evento tem como objetivo destacar a importância das políticas fami-
liares nas cidades e regiões. Da mesma forma, é uma ocasião para 
incorporar novos signatários da Declaração de Veneza e compartilhar 
os principais avanços em pontos específicos do projeto.

Delegados do Brasil, Europa, México e Polônia. Para facilitar a 
gestão e expansão do Projeto Cidades Inclusivas para Famílias 
Sustentáveis, foram nomeados delegados regionais pertencentes a 
várias organizações da sociedade civil e do setor privado.

Projetos Acadêmicos.  Com o objetivo de melhorar a avaliação e o 
impacto da Declaração de Veneza, além de proporcionar uma pers-
pectiva de estudantes, foram organizados projetos acadêmicos com 
centros acadêmicos como a Rotterdam University of Applied Scien-
ces (Holanda), Universidad Panamericana (México), UNINOVE (Bra-
sil), IPC (França) e Universidad de La Sabana (Colômbia).

Parceiros. Governo da Região do Veneto (Itália), ELISAN (Rede Europeia 
para a Inclusão e Ação Social) e a cidade de Marselha.

4. Colaboração com a UNICEF.

Objetivo. Enriquecer uma perspectiva familiar e formação dos pais nas ativi-
dades e objetivos da UNICEF.

Atividades.

Diretoria da UNICEF. A IFFD é membro consultivo da UNICEF desde 
2018 e participa nas várias reuniões dando uma perspectiva de cuidados 
infantis através da importância de apoiar o trabalho dos pais em casa.

Comitê de ONGs da UNICEF. A IFFD é copresidente —junto com SOS 
Children’s Village— do Comitê de ONGs da UNICEF. Constitui um papel 
de liderança para o papel da sociedade civil no sistema da UNICEF.

Family-friendly policies. A IFFD colabora com a UNICEF na iniciativa 
‘Redesigning the workplace to be family-friendly: what governments and 
businesses can do’.

Plano Estratégico da UNICEF 2021-2024.  Apresentação da pesquisa 
sobre a situação das famílias nos lares durante a pandemia do Covid
19. Inúmeras famílias da IFFD participaram da pesquisa que foi enviada 
como documento oficial à Diretoria Executiva da Unicef como material 
de apoio ao Plano Estratégico 2021-2024.

Fórum sobre Children and Youth.  Olivier Yao, presidente do IFFD, será 
proposto como orador no próximo fórum organizado pela UNICEF, a 
realizar-se em 2022, tal como aconteceu na primeira edição (2021). O 
presidente do IFFD insistirá na importância da formação dos pais na 
saúde mental de pais e filhos.

5. Formação internacional para Advocacy.

Objetivo. Avaliar criticamente o campo dos direitos humanos internacionais 
e da promoção do desenvolvimento, suas instituições, estratégias e atores 
chave; explorar como as estratégias de políticas nacionais, regionais e 
globais são definidas; promover o debate sobre vários desafios enfrentados 
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pelos defensores da família junto com uma variedade de partes interessadas, 
incluindo governos, instituições internacionais e o setor privado.

Atividades.  Escritório de Pesquisa da UNICEF–Innocenti.

International Advocacy Workshop. Este evento é realizado anualmente e 
é destinado a jovens líderes de todo o mundo interessados em desenvol-
ver suas carreiras profissionais no campo das instituições multilaterais.

Formação contínua. O workshop tem sua continuidade ao longo do ano 
com a participação de jovens assistentes nas diversas atividades que 
organizamos.

6. Intervenção em Conferências e Congressos em todo o mundo.  Ao longo de 
2022, a equipe da IFFD continuará apresentando trabalhos em diversos 
congressos e reuniões internacionais, a convite de seus organizadores. Nos 
últimos 11 anos, os representantes da IFFD participaram de mais de 210 
reuniões, realizadas em 43 países, e outras cem reuniões de alto nível com repre-
sentantes governamentais.
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pelos defensores da família junto com uma variedade de partes interessadas, 
incluindo governos, instituições internacionais e o setor privado.

Atividades.  Escritório de Pesquisa da UNICEF–Innocenti.

International Advocacy Workshop. Este evento é realizado anualmente e 
é destinado a jovens líderes de todo o mundo interessados em desenvol-
ver suas carreiras profissionais no campo das instituições multilaterais.

Formação contínua. O workshop tem sua continuidade ao longo do ano 
com a participação de jovens assistentes nas diversas atividades que 
organizamos.

6. Intervenção em Conferências e Congressos em todo o mundo.  Ao longo de 
2022, a equipe da IFFD continuará apresentando trabalhos em diversos 
congressos e reuniões internacionais, a convite de seus organizadores. Nos 
últimos 11 anos, os representantes da IFFD participaram de mais de 210 
reuniões, realizadas em 43 países, e outras cem reuniões de alto nível com repre-
sentantes governamentais.
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PREVISÃO ECONÔMICA 2022 - ÁREA DE ADVOCACY  
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14.713
33.000

 

-

-

Fundação Stiftung Maienburg

Contributo Cavekal Capital Management

IFFD Foundation   

147.713

 - Honorários Diretor 
FAMILY PERSPECTIVE   

-

Despesas gerais do projeto, viagens 
e representação

Honorários Representante nas Nações Unidas

- 

Impostos (IRPF)- 

RECEITAS DESPESAS

 

147.713

79.689

42.071

20.000

5.953



PREVISÃO ECONÔMICA DA FUNDAÇÃO 
PARA 2022 (EM EUROS)
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  8.000
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- Comunicação
- Viagens
- Organização do New York Summit
- Despesas diversas

 

DESPESAS (*)

(*) A fundação não tem nenhuma pessoa contratada. As despesas de gestão e assessoria jurídica são elevadas 
porque a legislação espanhola estabelece um controle muito rigoroso para as fundações, tanto do ponto de vista 
contábil como do ponto de vista jurídico e administrativo. As restantes despesas que aparecem nesta lista estão 
associadas à atividade de angariação de fundos realizada pela fundação.






