ALIANÇA PEPE NETWORK
Os signatários da Aliança PEPE Network se comprometem de comum acordo com uma mesma
ideologia e compromissos. São essas definições que caracterizam a própria natureza do PEPE
Network e a razão da sua existência.
1. IDEOLOGIA
As organizações signatárias compartilham da mesma ideologia: valores, visão e missão.
VALORES
Os valores são:
1. Respeito à criança: valorizamos a criança como ser humano em desenvolvimento, sujeito de
direitos, criada à imagem e semelhança de Deus, de igual valor a um adulto.
2. Proteção à criança: valorizamos a proteção à criança contra qualquer forma de violência,
abuso e exploração.
3. Cuidado integral: valorizamos o cuidado da criança considerando todas as dimensões: físico,
emocional, psicológico, espiritual e social.
4. Ensino de qualidade: valorizamos o ensino de qualidade que possibilite à criança uma
continuidade de seus estudos alcançando uma formação adequada.
5. Trabalho em equipe: valorizamos o trabalho em equipe para que todos compartilhem suas
habilidades, experiências e conhecimentos para um melhor resultado coletivo.
MISSÃO DO PEPE
Oferecer às crianças ao redor do mundo a oportunidade de desfrutar de um preparo educacional
que estimule seu melhor desenvolvimento social e espiritual.
VISÃO DO PEPE
Ser um programa de referência na promoção do desenvolvimento integral da criança em idade préescolar com uma atuação global.
PROPÓSITO DO PEPE-NETWORK
Promover cooperação entre organizações signatárias que desenvolvem o PEPE para melhor atuação
nos processos e práticas do programa ao redor do mundo.
DESCRIÇÃO DA REDE
Esta é uma conexão cooperativa criada para facilitar a disseminação de iniciativas e possibilidades
para melhor desenvolvimento e fortalecimento do Programa PEPE no mundo.
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2. COMPROMISSOS
Os compromissos são os seguintes:
1. Desenvolvimento integral da criança
Promover o desenvolvimento integral da criança, na faixa etária de 2 anos antes do 1º ano do
ensino básico do país, em situação de vulnerabilidade e risco social, em comunidades ou grupos
desfavorecidos de recursos, a partir da compreensão de que a criança é um ser humano em
desenvolvimento, criada à imagem e semelhança de Deus, de igual valor a um adulto - ela necessita
de amor, cuidado, educação e proteção.
2. Acompanhamento da criança
Desenvolver práticas de acompanhamento à criança além do ambiente do PEPE como elemento
fundamental do processo de desenvolvimento da criança e sua família para consolidação do seu
processo de ensino e aprendizagem e garantia de sua dignidade.
3. Política de Proteção à criança
Difundir a política de proteção à criança nas igrejas, unidades e parcerias, de forma que possa
permear todos os planejamentos e atividades do PEPE, especialmente na divulgação e captação de
recursos.
4. Igreja local
Certificar que uma igreja adote o programa e seja responsável pelo seu desenvolvimento,
comprometendo-se a cumprir os termos, compromissos e responsabilidades do convênio de
parceria com o PEPE Network.
5. Equipe
Selecionar e mentorear missionários educadores, facilitadores, coordenadores, conselheiros e
integrantes dos comitês, conforme o perfil descrito nos manuais. Todos devem estar
comprometidos com os princípios da fé cristã. Devem ser respeitados os valores da organização,
deixando claras suas responsabilidades e atividades.
6. Capacitação
Capacitar continuamente os missionários educadores, facilitadores, coordenadores, conselheiros e
integrantes dos comitês, seguindo o plano de capacitação definido pelo PEPE Network.
7. Manuais
Utilizar os manuais elaborados em todos os processos (implantação, desenvolvimento,
monitoramento e avaliação) como fundamento metodológico e conceitual da forma de
funcionamento das unidades.
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8. Transparência
Disponibilizar as informações completas sobre as unidades e seus indicadores de desempenho. O
Pepe Network terá uma base de informação comum com dados de todos os projetos dos países da
rede. Os relatórios prestados e os dados levantados deverão estar em arquivo acessível à direção da
rede, a fim de auxiliar as avaliações, recomendações e tomadas de decisões.
9. Compartilhamento
Garantir a troca de saberes, materiais, melhores práticas e vivências da equipe no trabalho com a
criança, possibilitando que todos contribuam e participem do processo de desenvolvimento
contínuo do PEPE Network.
10. Desenvolvimento comunitário
Contribuir para a transformação das realidades sociais das famílias e das comunidades onde as
unidades do PEPE estão inseridas.
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