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A pessoa no centro
do desenvolvimento
O ano de 2018 continua demostrando a capacidade e a originalidade da AVSI Brasil em responder
às necessidades concretas de pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade social.
Pela primeira vez desde a sua constituição, a AVSI Brasil direciona parte dos seus esforços para
pessoas não brasileiras - migrantes ou refugiadas no território nacional - por meio do envolvimento como parceira do programa de emergência humanitária para a população venezuelana na
fronteira entre Brasil e Venezuela. Após décadas de atuação no desenvolvimento, fomos provocados a atuar na emergência humanitária e, fieis a nossa missão, que coloca no centro a pessoa,
independentemente da sua situação de dificuldade momentânea, atuamos com todas as energias
disponíveis contribuindo para criar lugares onde os migrantes e refugiados pudessem ser acolhidos, cuidados e apoiados para iniciar um percurso árduo de integração socioeconômica no Brasil.
“Onde tem amor, não existe cansaço, mas gosto” (São Bernardo de Claraval). Esta frase pode resumir e explicar os tantos esforços empenhados pela nossa equipe em prol de responder à emergência no estado de Roraima, mas que certamente se estende a toda iniciativa da organização,
mostrando um “gosto”, uma motivação ideal firme e construtiva necessária para implementar
projetos de desenvolvimento e emergência humanitária.
Muito mais projetos foram realizados em 2018: alcançamos a marca de 34 iniciativas implementadas com o investimento de 37,5 milhões de reais em setores novos ou históricos da entidade,
com a contribuição de mais de 400 colaboradores distribuídos em 8 estados da federação. Este
movimento beneficiou diretamente 387.000 pessoas e contribuiu com 14 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Estes resultados foram possíveis pela consolidação de um processo de descentralização organizacional, um reforço na gestão e nos processos internos e um investimento na criação do Programa de Compliance da AVSI Brasil, iniciado em 2017, com a finalidade de estimular uma maior
corresponsabilidade dos colaboradores para garantir um crescimento constante e sustentável da
entidade.
Agradecemos a nossos colaboradores, amigos da AVSI Brasil e parceiros institucionais do setor
público, privado e da cooperação internacional, que, a partir do desejo de construir juntos iniciativas que valorizem a dignidade da pessoa, confiaram na nossa organização a responsabilidade
de implementar projetos de desenvolvimento e emergência humanitária para contribuir ao bem
comum.
Cordialmente,
Conselho Diretivo da AVSI Brasil
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Quem
somos

A AVSI Brasil é uma organização
brasileira, sem fins lucrativos,
constituída em 2007, para
contribuir na melhoria das
condições de vida de pessoas
que vivem em situações de
vulnerabilidade.
Somos uma organização
local vinculada ao contexto
internacional, por meio da parceria
com a Fundação AVSI, ONG de
origem italiana que atua no Brasil,
desde os anos 80, e que estimulou
a criação da AVSI Brasil.
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A missão da AVSI Brasil
é tornar as pessoas
protagonistas do próprio
desenvolvimento, da sua
família e comunidade,
por meio de projetos
sociais em diferentes
áreas.

Método
Para realizar projetos e iniciativas, estabelecemos parcerias com a esfera privada, o poder público e com organismos de referência na cooperação internacional, considerando os seguintes
princípios:
•

Centralidade da pessoa: a pessoa está no centro de todas as nossas ações, nunca definida
pelas circunstâncias em que vive, mas sempre valorizando seu potencial;

•

Partir do positivo: valorizamos o que as pessoas já construíram, fortalecendo o patrimônio
existente;

•

Fazer com: buscamos construir relações de confiança entre as partes envolvidas nos projetos,
valorizando o diálogo e a participação;

•

Parceria: envolvemos diversos atores, criando oportunidade para o crescimento de todos;

•

Desenvolvimento de OSC e subsidiariedade: favorecemos a capacidade associativa e estabelecemos a ponte com o poder público para o apoio de iniciativas locais.
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Organograma
ASSEMBLEIA
DE SÓCIOS

CONSELHO DIRETIVO
Diretor-presidente
Diretor vice-presidente
Diretor-tesoureiro

CMB

ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO

Comitê
Management
Brasil

DIRETOR
TERRITORIAL

DIRETOR
ADMINISTRATIVO

ASSESSORIA
ESTRATÉGICA

ASSESSORIA
ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÕES
ADMINISTRATIVAS:

GERENTES
GERAIS
GERENTES
ESPECIAIS
GERENTES
TEMÁTICOS

Contábil
Financeira
Aquisições
Recursos Humanos

GERENTES
DE PROJETO

EQUIPES
OPERACIONAIS

Governança
Assembleia de Sócios
Órgão soberano da instituição, constituída por um
número ilimitado de associados, sejam pessoas
físicas ou jurídicas.

Conselho Consultivo
Seis integrantes que avaliam a coerência entre
a atuação e os princípios norteadores da
organização.

Conselho Diretivo
Formado pelo diretor-presidente, diretor vicepresidente (diretor territorial) e diretor-tesoureiro.

Conselho Fiscal
Três membros dotados de competência para
opinar sobre os relatórios de desempenho
financeiro e contábil.
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Parceria para o desenvolvimento
A AVSI Brasil constrói alianças com quatro tipologias de parceiros e financiadores:

1. Setor público
Contribuímos com a implementação de políticas públicas para o acesso a direitos fundamentais
como educação, trabalho e saúde.

2. Empresas
Oferecemos assistência para elaboração e implementação da estratégia de sustentabilidade socioeconômica, ambiental e cultural, favorecendo a criação de valor compartilhado para a empresa e a sociedade.

3. Cooperação internacional
Estamos conectados com parceiros globais para o desenvolvimento de iniciativas locais, com
diferentes instituições de referência, contribuindo com a Agenda 2030 das Nações Unidas.

4. Pessoas físicas
Contamos com doações de colaboradores de empresas parceiras, grupos de amigos e famílias
para contribuir ao desenvolvimento das iniciativas diversas.

Financiadores 2018
Receita por Estado 2018
75%

Setor
Privado Local

5%

Pessoas
Físicas

5%

2%

6%
10%

Setor
Público Local

10%

Recurso
Internacional

6%

35%

6%

Balanço
2018

Investimento
Social

26,1

27,1

37,5

2014
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24%

24,4

Milhões

22,6

16%

2017

2018

Bahia

Goiás

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Pernambuco

Roraima

Minas Gerais

Ceará

AVSI em
Números
2018
Atuação

8

em
estados

387

mil
beneficiários
diretos

544

instituições
beneficiadas

34

projetos

437

colaboradores
Receita 2018:

37,5
milhões
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Temas de atuação
A atuação da AVSI Brasil está alinhada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da Agenda 2030, das Nações Unidas, em conformidade com as dimensões econômica, social e
ambiental do desenvolvimento sustentável. Em 8 temas transversais de atuação, contribuímos
para o alcance de objetivos diversos.

Água e Segurança Alimentar
Em resposta ao contexto da falta ou escassez de água e de insegurança alimentar no Semiárido
brasileiro, a AVSI Brasil atua na implementação de tecnologias sociais de convivência com o Semiárido e com a promoção da educação alimentar e nutricional, viabilizando água e insumos para
o consumo e a prática da agricultura sustentável e o acesso a alimentos saudáveis.
A atuação nesse âmbito permitiu adquirir experiência em: construção participativa de cisternas
(armazenamento de água pluvial para consumo e produção) e de sistemas de Bioágua (reuso de
águas cinzas domiciliares para a agricultura familiar); assistência técnica voltada ao uso das tecnologias e à transição agroecológica; acompanhamento social das famílias agricultoras; além de
ações formativas voltadas à educação alimentar e nutricional. De forma complementar, os projetos contribuem para garantir o acesso de pessoas em situações vulneráveis a alimentos seguros,
nutritivos e suficientes durante todo o ano, diminuindo desvios nutricionais, incentivando hábitos
alimentares saudáveis, possibilitando o incremento da produtividade agrícola sustentável e, consequentemente, da renda de agricultores familiares.

Energia e Ambiente
A AVSI atua no Brasil há mais de uma década em projetos para acesso à energia de forma segura
e eficiente. Reconhecemos a energia como um fator fundamental para o desenvolvimento dos
indivíduos e da sociedade, por isso, promovemos serviços para concessionárias na relação com
seus clientes, gerando benefícios diversos e contribuindo para a qualidade de vida de famílias
que vivem em situação de vulnerabilidade. Além disso, temos experiência na realização de projetos que envolvem ações mitigatórias e compensatórias geradas por obras de infraestrutura,
empreendimentos industriais e empresas de energia.
As principais atividades desenvolvidas são:
• Coleta de resíduos sólidos para reciclagem, reuso ou destinação ambientalmente adequada;
• Educação sobre o uso eficiente e seguro da energia elétrica em domicílios, escolas e comunidades;
• Troca de equipamentos ineficientes por eficientes para comunidades e instituições;
• Conhecimento das realidades socioeconômicas e do uso da energia de um território;
• Fornecimento de energia solar residencial, inclusive em comunidades tradicionais e indígenas;
• Medição e avaliações sobre eficiência energética;
• Programa de comunicação social e educação ambiental no entorno de parques eólicos e linhas de transmissão;
• Planejamento e execução de iniciativas para promoção de relacionamento entre empresa e
comunidade.
10
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Socioeducativo
Por meio de projetos que valorizam a educação, a cultura e o esporte (inclusive gerindo recursos
de fundos incentivados), a AVSI Brasil promove oportunidades de desenvolvimento integral de
crianças, adolescentes e suas famílias. A educação é o motor do desenvolvimento, contribuindo
diretamente para a formação pessoal e a qualidade de vida. Por isso, os projetos socioeducativos
podem contemplar atividades esportivas e culturais, reforço escolar, acompanhamentos psicológicos e nutricionais, promovendo oportunidades de aprendizagem, de formação do caráter, além
de saúde e bem-estar. Os projetos são um meio para, a partir do encontro, fazer brotar de cada
um o melhor de si.

Trabalho e Crescimento Econômico
A AVSI Brasil realiza projetos de formação profissional e geração de renda, desde 1999, e detém
o reconhecimento como entidade formadora de aprendizes pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Por meio de cursos profissionalizantes e de formação humana, a AVSI busca aperfeiçoar
habilidades e competências que serão colocadas em prática no âmbito profissional e social do
aluno. Os projetos também beneficiam grupos produtivos, fomentando o desenvolvimento local
de comunidades e a geração de renda de membros de empreendimentos solidários.

Migrações
Em face da crise política e econômica na Venezuela, reconhecida pela comunidade internacional
como uma crise humanitária, a AVSI Brasil colabora com a Operação Acolhida, iniciativa do Governo Federal, com o apoio ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR),
gerindo centros de acolhida de migrantes e refugiados venezuelanos, em Boa Vista e Pacaraima
(Roraima), e contribuindo com a migração voluntária para diferentes cidades brasileiras.
Nesse âmbito de atuação, a AVSI Brasil contribui para facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das pessoas, inclusive por meio da implementação de políticas
de migração planejadas e bem geridas.
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Cidades Inclusivas e Resilientes
A atuação da AVSI Brasil contribui para tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. A experiência na realização de projetos de desenvolvimento local e urbano, nos últimos anos, permite-nos contribuir para a promoção de estratégias
de resiliência em cidades e assentamentos humanos. Apoiamos políticas, realizamos estudos e
ações de cunho social e desenvolvemos planos integrados para a inclusão, eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas e a resiliência em contextos diversos. Os
projetos promovem a participação e a inserção social das famílias em ambientes requalificados,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população e para a sustentabilidade das
intervenções e equipamentos urbanos.

Justiça e Prevenção da Violência
Os dados da realidade penitenciária latinoamericana mostram características comuns ligadas à
superlotação dos presídios, ausência de atividades educativas e formativas e, em muitos casos,
torturas e maus tratos físicos e psicológicos. Para a AVSI Brasil, a premissa inicial nesses contextos é a atenção ao princípio da dignidade humana, além da finalidade da pena privativa de
liberdade, que contempla, por um lado, o teor punitivo e, por outro, seu caráter ressocializador,
garantindo o respeito aos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade.
A atuação da AVSI Brasil se direciona: ao apoio à sociedade civil, em modo particular a experiência dos presídios geridos pela APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados),
modelo genuinamente brasileiro de ressocialização sem armas e policiais; ao apoio efetivo às
alternativas penais que contribuem para redução da superlotação nos presídios.

Parcerias Multissetoriais
A AVSI Brasil é uma organização local alinhada ao contexto internacional. Por meio da parceria
com a Fundação AVSI – instituição que estimulou a criação da entidade brasileira –, bem como
pela realização de programas e projetos envolvendo organismos internacionais, estabelece parcerias para uma real colaboração entre entidades públicas, empresas e sociedade civil. As parcerias entre sujeitos e instituições favorecem sinergias, permitem o bom uso dos recursos disponíveis e possibilitam respostas adequadas a inúmeras necessidades de pessoas e comunidades.
Nesse sentido, atua nas seguintes iniciativas:
•

Programas de fortalecimento e capacitação institucional de organizações da sociedade civil
e entidades associativas, apoio à sustentabilidade e fortalecimento do diálogo com políticas
públicas;

•

Estudos e implementação de ações para a criação de valor compartilhado entre empresa e
sociedade e aplicação da metodologia de engajamento de stakeholders;

•

Estudos de impacto de iniciativas sustentáveis de empresas locais;

•

Diagnóstico participativo e formulação de planos de desenvolvimento municipal e planos estratégicos, dando assistência a governos no planejamento de políticas públicas e fortalecendo
a governança local.
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Nossos
projetos

Nas páginas seguintes,
conheça alguns dos
nossos projetos
realizados em 2018,
exemplificando a
diversidade de iniciativas
e de contextos onde
estamos inseridos, em
parceria com atores
locais e internacionais.
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APAC: Superando Fronteiras
TEMA:

LOCAL: Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rondônia, Maranhão e Ceará

FINANCIADORES: União Europeia, Conferência
Episcopal Italiana e Fundação AVSI

PERÍODO: Dez/2015 a Dez/2018

OBJETIVO: Contribuir na promoção dos direitos
humanos da população carcerária e reforçar a atuação das APACs, promovendo um salto de escala
da sua metodologia como política pública no Brasil.

PÚBLICO: População carcerária, recuperandos e
funcionários das APACs (Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados)
RESULTADOS 2018:
•

3 Novas APACs no Brasil;

•

1 Novo estado adotando a APAC como política pública (Amapá);

•

Publicação do Manual de replicabilidade do método APAC;

•

19 APACs assessoradas em 7 estados;

•

593 Pessoas participantes em seminários regionais e 198 visitantes da Exposição Fotográfica;

•

3 APACs reformadas;

•

8 Cursos para gestores;

•

190 Recuperandos formados na Metodologia APAC;

•

Produção do Manual de Gestão de Padarias e qualificação de 33 gestores;

•

1 Padaria APAC potencializada com novos equipamentos.

Além das Fronteiras Brasileiras
TEMA:

LOCAL: Brasil, Chile, Costa Rica e Colômbia

FINANCIADORES: União Europeia e AVSI Brasil

PERÍODO: Nov/2017 a Nov/2020

OBJETIVO: Contribuir na promoção dos direitos
humanos da população carcerária e no combate a
tortura, através do fortalecimento das APACs.

PÚBLICO: Organizações da sociedade civil, condenados a pena privativa de liberdade, recuperandos
e funcionários das APACs nos países envolvidos
RESULTADOS 2018:
•

4 APACs assessoradas jurídica, técnica e metodologicamente na Costa Rica e Colômbia;

•

Início da construção do Centro Internacional de Estudos sobre a Metodologia APAC em Itaúna (MG);

•

91 Recuperandos, presos, funcionários e voluntários da APAC na Costa Rica formados sobre a metodologia APAC;

•

74 Participantes no seminário sobre a metodologia APAC e prevenção à tortura.

“Me encantaria se as APACs existissem em todas as prisões, em todos os países, em
todas as cidades. Porque haveria uma mudança de mentalidade. Aquele que sair
não voltará e então as prisões vão ficar vazias.”
Jaqueline Pizarro, recuperanda da APAC no Chile
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Apadrinhamento a Distância
TEMA:

LOCAL: Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal,
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo
PERÍODO: Desde 2007
PÚBLICO: Crianças, jovens e suas famílias
FINANCIADORES: Fundação AVSI (via captação de
recursos de doadores privados) e AVSI Brasil
RESULTADOS 2018:
•

2.300 Crianças e adolescentes beneficiados diretamente;

OBJETIVO: Contribuir para o desenvolvimento de
crianças e adolescentes, por meio da melhoria da
qualidade dos serviços oferecidos por instituições
educativas, que recebem apoio pedagógico e financeiro, através de doações de famílias apadrinhadoras.
•

19 Instituições educativas favorecidas com
aporte financeiro para realização de atividades
socioeducativas;

•

40 Colaboradores de empresa parceira apadrinhando um projeto na zona rural.

Árvore da Vida
TEMA:

LOCAL: Betim (MG)

RESULTADOS 2018:

PERÍODO: Desde 2004

•

PÚBLICO: Crianças, jovens, instituições públicas,
privadas e sociais da comunidade do Jardim Teresópolis

193 Educandos participaram de oficinas de Canto Coral, Percussão e Violão;

•

22 Apresentações artísticas e culturais realizadas;

•

9 Atividades realizadas com a presença de pais
e familiares;

•

54 Jovens participaram da oficina de Formação
para o Mercado de Trabalho;

•

64 Jovens encaminhados para o mercado de
trabalho.

FINANCIADORES: Fiat Chrysler Automobiles (FCA
Group), SADA e AETHRA
OBJETIVO: Promover o desenvolvimento territorial,
a inclusão social de crianças e adolescentes e a capacitação profissional de jovens e adultos da comunidade do Jardim Teresópolis.

Autopista Fluminense
Elaboração e implantação do Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS
TEMA:

LOCAL: Rodovia BR-101 RJ/Norte (trecho 0-322
Km, Niterói-Campos dos Goytacazes)
PERÍODO: Mai/2018 a Jun/2019
PÚBLICO: Empreendimento da Autopista Fluminense

FINANCIADOR: Autopista Fluminense S/A
OBJETIVO: Construção do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS do empreendimento em atendimento à Política Nacional de Resíduos
Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305/2010.

RESULTADOS 2018:
•
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Construção de procedimentos de gerenciamento para as cerca de 1.200 toneladas de resíduos geradas
anualmente ao longo dos 322 km da rodovia, por onde cruzam em média 110 mil veículos por dia.
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Bem Social Esporte
TEMA:

LOCAL: Betim (MG)

RESULTADOS 2018:

PERÍODO: Abr/2018 a Abr/2019

•

188 Crianças e adolescentes desenvolvendo atividades de futsal e vôlei;

•

10 Amistosos de futsal realizados com instituições e parceiros locais;

•

Torneio de futsal realizado com participação de
200 pessoas;

•

1 Aluna do vôlei indicada para treinar em clube
profissional;

•

2 Alunos de futsal indicados para treinar em escola profissionalizante.

PÚBLICO: Crianças e adolescentes de 9 a 15 anos
FINANCIADOR: Nemak, através da Lei Estadual de
Incentivo ao Esporte
PARCEIROS: Prefeitura de Betim; Secretaria de Esportes do Estado de Minas Gerais
OBJETIVO: Contribuir para a melhoria da qualidade
de vida e o desenvolvimento socioeducacional do
Aglomerado Jardim Teresópolis através do esporte
social, incluindo jogos cooperativos, para crianças e
adolescentes da comunidade.
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Ciranda Educativa
TEMA:

LOCAL: Catu (BA)

PARCEIROS: PetroRecôncavo; Prefeitura de Catu

PERÍODO: Fev/2018 a Dez/2019

OBJETIVO: Contribuir com a educação e desenvolvimento integral de crianças por meio de atividades
socioeducativas envolvendo uma rotina teórica e
prática de cultivo de horta, promovendo os valores
da educação ambiental e segurança alimentar aos
alunos e seus familiares.

PÚBLICO: Crianças de 4 a 6 anos de 3 comunidades
rurais
FINANCIADOR: CMDCA (Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente) de Catu, com
o patrocínio da PetroRecôncavo
RESULTADOS 2018:
•

20 Crianças beneficiadas diretamete;

•

132 Aulas sobre cultivo agroecológico para 20
crianças realizadas;

•

60 Visitas domiciliares e 23 escolares realizadas
para acompanhamento integrado;

•

8 Reuniões de pais realizadas;

•

1 Feira realizada para divulgação dos alimentos
produzidos pelas crianças.

Ciranda Esportiva

LOCAL: Catu (BA)

OBJETIVO: Oferecer atividades esportivas no contraturno escolar de alunos da rede pública de ensino, moradores de área rural, disseminando o interesse pela prática esportiva, promovendo a saúde
e contribuindo para uma maior socialização e integração dos alunos no ambiente escolar e familiar.

PERÍODO: Mai/2017 a Dez/2018

RESULTADOS 2018:

PÚBLICO: Crianças e adolescentes de 7 a 17 anos,
de 3 comunidades rurais

•

150 Alunos da rede pública beneciados;

FINANCIADORES: Ministério do Esporte por meio
da Lei de Incentivo ao Esporte (com patrocínio da
PetroRecôncavo e da Ferbasa)

•

393 Aulas realizadas nas modalides futsal, voleibol, basquetebol, handebol e jiu-jitsu brasileiro;

•

110 Jogos Cooperativos realizados;

•

100 Visitas domiciliares, 25 escolares e 30 reuniões realizadas para acompanhamento integrado.

TEMA:

Enel Compartilha Empreendedorismo
TEMA:

LOCAL: Ceará e Rio de Janeiro
PERÍODO: Mar/2018 a Mar/2019
PÚBLICO: Grupos produtivos
FINANCIADOR: Enel Distribuição

OBJETIVO: Gerar desenvolvimento social e econômico para as comunidades, além de agregar valor
de mercado aos insumos residuais, através da capacitação, aplicação do modelo de economia circular
e fomento das qualidades mercadológicas do profissional empreendedor.

RESULTADOS 2018 (RJ):

RESULTADOS 2018 (CE):

•

80 Artesãs em 10 grupos produtivos beneficiadas com formação sobre comercialização, produção, gestão e criação de coleção.

•

•

226 Pessoas beneficiadas através de oficinas de
multiplicação ofertadas pelas artesãs.

62 Artesãs em 31 grupos produtivos beneficiadas com formação sobre comercialização, produção, gestão e criação de coleção.
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Ecoenel
TEMA:

LOCAL: Rio de Janeiro

RESULTADOS 2018:

PERÍODO: Jan a Dez/2018

•

23 Pontos de coleta seletiva gerenciados;

PÚBLICO: Clientes da concessionária

•

1.395 Toneladas de resíduos coletados e destinados à reciclagem, gerando 6,5 GWh de energia elétrica economizados;

•

5.174 Clientes bonificados com a troca de resíduos, totalizando R$ 382 mil em desconto em
contas de energia.

FINANCIADOR: Enel Distribuição
OBJETIVO: Incentivar a coleta seletiva através da
troca de resíduos recicláveis por bônus na fatura de
energia elétrica.

Enel Compartilha Infraestrutura
Enel Compartilha Infraestrutura - Bioágua Familiar
TEMA:

LOCAL: Morro do Chapéu e Cafarnaum (BA)

RESULTADOS 2018:

PERÍODO: Abr/2018 a Ago/2019

•

101 Visitas técnicas de seleção das famílias beneficiárias;

•

60 Sistemas de Bioágua Familiar construídos;

•

60 Famílias beneficiárias acompanhadas por
equipe especializada;

•

1 Oficina sobre construção de Bioágua Familiar
e 1 sobre Uso e manutenção do sistema para 60
famílias beneficiárias.

PÚBLICO: Famílias de 7 comunidades rurais
FINANCIADOR: Enel Green Power (EGP)
OBJETIVO: Contribuir para o desenvolvimento sustentável das famílias agricultoras com a implantação de 60 sistemas de Bioágua Familiar (reuso de
águas cinzas domiciliares para a agricultura familiar), além da promoção de ações socioeducativas
que fomentam boas práticas para o cultivo agroecoloógico e segurança alimentar e, assim, promovendo melhorias na renda e na saúde das famílias.

Enel Compartilha Infraestrutura - Cisternas domiciliares
TEMA:

LOCAL: Morro do Chapéu e Cafarnaum (BA)

RESULTADOS 2018:

PERÍODO: Abr/2018 a Abr/2019

•

132 Visitas técnicas para seleção das famílias
beneficiárias;

•

105 Cisternas de 16 mil litros construídas;

•

2 Encontros informativos realizados sobre uso e
manutenção da tecnologia com as 105 famílias
beneficiárias.

PÚBLICO: Famílias de 7 comunidades rurais
FINANCIADOR: Enel Green Power (EGP)
OBJETIVO: Contribuir para o acesso à água doce
para famílias moradoras de comunidades rurais do
semiárido baiano por meio da implementação de
105 cisternas de 16 mil litros para captação e aproveitamento da água da chuva, além da oferta de
atividades socioeducativas direcionadas às famílias
beneficiárias a fim de disseminar o conhecimento
sobre a tecnologia enquanto instrumento de gestão
sustentável e socioambiental.

20

B A L A N ÇO S O C I A L 2 01 8

Enel Compartilha Consumo Consciente
TEMA:

LOCAL: Ceará, Goiás e Rio de Janeiro
PERÍODO: Jan a Dez/2018
PÚBLICO: Clientes da Concessionária
FINANCIADOR: Enel Distribuição

OBJETIVO: Orientar sobre o consumo consciente
de energia, adequando a capacidade de pagamento ao orçamento familiar e promovendo atividades
que estimulem o desenvolvimento socioeconômico
dos clientes.

RESULTADOS 2018:
•

82.303 Clientes beneficiados por atividades educativas;

•

40.168 Beneficiados por ações de cidadania, inclusive com orientações e cadastro no programa “Tarifa
Baixa Renda”;

•

4.558 Jovens realizaram oficina de preparação para o mercado de trabalho;

•

30.430 Pessoas beneficiadas por ações de 475 líderes comunitários;

•

36.385 Visitas para troca de lâmpadas em domicílios e orientações sobre consumo consciente;

•

1.650 Refrigeradores trocados por novos, eficientes.
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Enel Compartilha Oportunidade
TEMA:

LOCAL: Ceará e Rio de Janeiro
PERÍODO: Fev/2018 a Fev/2019
PÚBLICO: Jovens e adultos caracterizados como
“baixa renda”
FINANCIADOR: Enel Distribuição

OBJETIVO: Gerar desenvolvimento social e econômico para as comunidades, além da conscientização do consumo de energia e redução dos custos
empresariais com qualificação e processos seletivos, através de oficinas de empregabilidade para
jovens a partir de 16 anos, inserção no mercado de
trabalho, capacitação e acompanhamento profissional.

RESULTADOS 2018:
•

152 Alunos participaram de formação e foram certificados;

•

104 Encaminhamentos para entrevistas de emprego.
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Educação Nutricional e
Desenvolvimento Integral
TEMA:

LOCAL: Salvador (BA)
PERÍODO: Desde 2003
PÚBLICO: Crianças de 0 a 10 anos e suas famílias
das comunidades Boiadeiro e Nova Primavera, na
capital baiana.

OBJETIVO: Contribuir para a erradicação de deficit
nutricionais (desnutrição, sobrepeso e obesidade)
e manter a recuperação nutricional, fomentando a
segurança alimentar, bem como favorecer a saúde
emocional e o desenvolvimento cognitivo e motor
das crianças.

FINANCIADORES: AVSI Brasil; Fundação AVSI
RESULTADOS 2018:
•

244 Crianças e familiares acompanhados por meio de atendimentos individuais;

•

1.417 Atendimentos de Psicologia, 673 de Nutrição, 428 de Serviço Social e 135 Visitas domiciliares realizadas ao longo do ano;

•

8 Oficinas culinárias realizadas;

•

10 Sessões de cinema infantil para 153 participantes;

•

9 Eventos socioeducativos realizados (palestras, roda de diálogo);

•

4 Eventos realizados sobre boas práticas para alimentação saudável.

Estudo sobre Estratégias de Resiliência
TEMA:

LOCAL: Salvador (BA)
PERÍODO: Out/2018 – Dez/2018
PÚBLICO: Crianças e familiares dos bairros de Boiadeiro e Nova Primavera (Salvador – BA)
FINANCIADORES: ARUP, Prefeitura Municipal de
Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Cidade Sustentável, Inovação e Resiliencia (SECIS).

OBJETIVO: Identificar, sob a perspectiva da infância em cenário de acentuada vulnerabilidade, intervenções de curto, médio e longo prazo para melhoria das condições de vida e habitabilidade de
crianças e famílias moradores dos bairros de Boiadeiro e Nova Primavera, localizados na área Novos
Alagados, no subúrbio ferroviário de Salvador (BA).

RESULTADOS 2018:
•

1 Workshop realizado com a participação de 30 crianças;

•

Elaboração de um estudo contendo diagnóstico e diretrizes estratégicas para resiliência urbana focada
na infância, validado pela Prefeitura Municipal de Salvador para o Programa 100 Cidades Resilientes
(100RC).
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Enel Compartilha Infraestrutura Fortalecimento Comunitário
TEMA:

LOCAL: Andaraí (BA)
PERÍODO: Abr/2018 a Fev/2019
PÚBLICO: Moradores das comunidades tradicionais
FINANCIADOR: Enel Green Power

OBJETIVO: Contribuir para a preservação e valorização do patrimônio cultural imaterial das comunidades tradicionais, localizadas dentro do Parque
Nacional da Chapada Diamantina, beneficiando
duas associações locais.

PARCEIRO: Prefeitura de Andaraí (BA)
RESULTADOS 2018:
•

2 Sedes construídas como centro de refêrencia da Associação Fazenda Velha e Garapa/Roncador;

•

4 Encontros com ICMBio, orgão gestor do Parque Nacional da Chapada Diamantina;

•

1 Habitação de interesse social construída.
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Estudos de Sustentabilidade e
Criação de Valor Compartilhado
Stakeholder Engagement
TEMA:

LOCAL: Águas Lindas de Goiás, Valparaíso de Goiás, Luziânia e Planaltina (GO)
PERÍODO: Set/2017 a Jun/2018
PÚBLICO: Moradores de 4 cidades do estudo

OBJETIVO: Contribuir para a definição de um plano
de sustentabilidade da Enel, através do engajamento de stakeholders, com o objetivo de definir uma
estratégia para o desenvolvimento local, gerando
valor para a empresa e a sociedade.

FINANCIADOR: Enel Distribuição Goiás
RESULTADOS 2018:
•

Engajamanto de 104 stakeholders;

•

4 Matrizes de materialidade elaboradas;

•

Diretrizes de desenvolvimento sustentável elaboradas;

•

4 Reuniões de restituição da matriz para os stakeholders.

Desenvolvimento Econômico de Produtores
Rurais Familiares
TEMA:

LOCAL: Hidrolândia e Bela Vista de Goiás (GO)
PERÍODO: Set/2017 a Jun/2018
PÚBLICO: Produtores rurais familiares
FINANCIADOR: Enel Distribuição Goiás

OBJETIVO: Elaborar um catálogo de projetos em
uma ótica de valor compartilhado e de sustentabilidade das ações, com foco na geração de renda de
produtores rurais da área de interesse da Enel Distribuição Goiás.

RESULTADOS 2018:
•

Retrato socioeconômico produtivo e sobre o uso da energia elétrica dos produtores rurais elaborado;

•

Estudo quali-quantitativo para retrato dos produtores rurais familiares;

•

Diretrizes para a construção do catálogo de projetos definidas, com foco em geração de renda;

•

Catálogo de projetos elaborado.
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Centros de Recepção e
Assistência de Venezuelanos
TEMA:

LOCAL: Boa Vista (RR)
PERÍODO: Jun/2018 a Dez/2019
PÚBLICO: Crianças e adultos venezuelanos
FINANCIADOR: ACNUR (Alto Comissariado das
Nações Unidas para os Refugiados)

OBJETIVO: Contribuir para o acesso a serviços básicos e respeito aos direitos humanos de refugiados e migrantes venezuelanos, através da gestão
de Centros de Acolhida, garantindo em particular
a proteção em situações de vulnerabilidade social,
a participação ativa na gestão dos abrigos, a distribuição equitativa de produtos alimentícios e não-alimentícios e registro da população abrigada.

RESULTADOS 2018:
•

4 Abrigos geridos na cidade de Boa Vista, abrigando em média 2.600 venezuelanos;

•

6.600 Venezuelanos, no total receberam atendimento nos abrigos;

•

2.700 Venezuelanos preparados para o deslocamento voluntário para outras cidades do país;

•

30 Comitês criados para promover distribuição, engajamento comunitário, representatividade e educação.

“Meu trabalho, basicamente, é iluminar as pessoas, ou seja, valorizar o talento delas e colocá-las a serviço da comunidade. Dentro da vida do abrigo a gente tem
que contar totalmente com a comunidade para permitir a continuidade do trabalho. Eu simplesmente sou um instrumento para que eles, autonomamente, sejam
protagonistas do próprio desenvolvimento.”
Beatrice Rosetti, Oficial de Participação Comunitária em Roraima
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A Operação Acolhida, do Governo Federal, criou um eixo do programa humanitário denominado
Interiorização, direcionado à inserção socioeconômica dos venezuelanos, a partir da migração
voluntária para outras cidades no Brasil. A integração socioeconômica implica uma parceria multissetorial que envolve atores públicos locais, sociedade civil e setor privado. Nesse contexto, a
AVSI Brasil identificou uma oportunidade para executar o projeto piloto de Interiorização para
Trabalho.

Interiorização para o Trabalho
TEMA:

LOCAL: Alagoinhas e Salvador
PERÍODO: Out/2018 a Mar/2019
PÚBLICO: Famílias venezuelanas

OBJETIVO: Contribuir para a integração socioeconômica da população venezuelana através do deslocamento voluntário da região da fronteira para
outras cidades brasileiras.

FINANCIADOR: Doações de pessoas físicas
CATEGORIA DE ATIVIDADES:
•

Identificação de potenciais empresas para disponibilização de mão de obra;

•

Acordo formalizado no programa de interiorização do Governo Federal;

•

Apoio na triagem e seleção dos candidatos;

•

Acolhida dos venezuelanos nas novas comunidades;

•

Assistência para integração social dos migrantes e refugiados interiorizados nos primeiros meses.

RESULTADOS 2018:
•

30 Venezuelanos interiorizados em projeto piloto;

•

Lançamento da campanha internacional de arrecadação de recursos para a viabilidade do projeto.

“Os venezuelanos vêm com uma vontade muito grande de querer se superar. Trazem não só uma vontade própria de querer alcançar metas, mas também ajudam
todos os outros colaboradores a ter esse desejo. Inspiram os demais a querer estar
sempre motivados dentro do trabalho.”
Hans Añaños, presidente das Indústrias São Miguel, parceiro na iniciativa

Bem-vindo: Acolhida de migrantes
venezuelanos
Participe da campanha internacional de
arrecadação de recursos para o projeto
de interiorização para o trabalho.
Mais informações, acesse:
Banco Itaú
Agência 5190
Conta corrente 65.100-9
Associação Voluntários
para o Serviço
Internacional – AVSI Brasil
CNPJ 08.929.748/0001-85

27

Guerreira Zeferina
TEMA:

LOCAL: Salvador (BA)
PERÍODO: Nov/2015 a Jul/2019
PÚBLICO: Moradores da Comunidade Guerreira Zeferina
FINANCIADOR: Prefeitura de Salvador

OBJETIVO: Contribuir para a melhoria das condições de vida da população da Comunidade Guerreira Zeferina, implementando ações integradas
que se direcionam na gestão social do empreendimento e ofertando assistência as ações promovidas
pela Prefeitura Municipal de Salvador referentes à
requalificação da área.

RESULTADOS 2018:
•

587 Atendimentos individuais realizados;

•

34 Moradores concluintes de cursos profissionalizantes;

•

113 Vistorias nas unidades habitacionais concluídas;

•

2 Reuniões e 5 oficinas com 220 moradores preparando-os para receber as unidades habitacionais;

•

601 Lâmpadas distribuídas e 50 moradores inseridos na tarifa social pela concessionária de energia
local com o apoio do projeto.

“Eu coloco em prática tudo que aprendi e, de forma autônoma, estou comercializando meus produtos. Novos cursos foram oferecidos e eu agarrei com unhas e
dentes, quero aprender mais e em breve abrir meu pequeno negócio. Só tenho a
agradecer!”
Valdilza de Jesus, beneficiária do projeto Guerreira Zeferina
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Jucati Sustentável 2
Bioágua, Agroecologia e Segurança Alimentar
TEMA:

LOCAL: Jucati (PE)

RESULTADOS 2018:

PERÍODO: Jan/2018 a Jun/2019

•

52 Sistemas de Bioágua implementados;

PÚBLICO: Agricultores familiares e alunos de escolas de Jucati

•

7 Cisternas construídas;

•

46 Agricultores familiares plantando o ano inteiro, com incremento de R$ 50 até 900 a mais
na renda mensal;

•

Diversificação no cultivo de itens plantados (antes até 3 culturas; depois, de 10 a 42 culturas);

•

46 Espaços domiciliares se tornaram verdes
com a irrigação;

•

Promoção da saúde e preservação do meio ambiente, produção agrícola sem veneno, rica para
o consumo e não poluente.

FINANCIADOR: Fundação Banco do Brasil
OBJETIVO: Potencializar as ações implantadas no
Projeto Jucati I (2017-2018), promovendo a convivência sustentável com o Semiárido por meio do
acesso de tecnologias sociais do Bioágua e Cisternas, da assistência técnica à Agroecologia e de
ações voltadas à Educação Alimentar e Nutricional.

“O sistema bioágua chegou para mim e eu nem imaginei que pudesse mudar tanto
a minha vida! Hoje eu tenho muito mais autonomia para buscar novos caminhos,
novas possibilidades. Tivemos a oportunidade de iniciar uma associação que vai
agregar mais ainda em nossas vidas, o Quintal Verde. O projeto termina, mas os
frutos vão continuar.”
Erivane Alves, agricultora participante do projeto e presidente da Associação
Quintal Verde
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Light – Comunidade Eficiente
TEMA:

LOCAL: Rio de Janeiro
PERÍODO: Nov/2017 a Jan/2019
PÚBLICO: Clientes residenciais categorizados
como “baixa renda”

OBJETIVO: Conscientizar os clientes quanto ao
consumo eficiente da energia elétrica e contribuir
para a redução do consumo através da substituição
de lâmpadas.

RESULTADOS 2018:
•

82.526 lâmpadas incandescentes ou fluorescente trocadas por LED, mais econômicas e eficientes, para
clientes residenciais.

Light Recicla
TEMA:

LOCAL: Rio de Janeiro
PERÍODO: Jan a Dez/2018
PÚBLICO: Clientes da concessionária

OBJETIVO: Promover aspectos de inclusão social e
proteção ambiental, possibilitando a troca de resíduos recicláveis por desconto na fatura (conta) de
energia elétrica de pessoas físicas, empresas e instituições sem fins lucrativos.

RESULTADOS 2018:
•

1.781 Toneladas de resíduos coletados e destinados à reciclagem, gerando 5,8 GWh de energia elétrica
economizados;

•

2.641 Clientes beneficiados pela troca de resíduos, totalizando R$ 269 mil de desconto na fatura de
energia;

•

75 Empresas coletaram resíduos e receberam desconto na própria conta de energia ou ofertaram para
instituições parceiras.

“Essa é uma parceria muito produtiva. Nós fazemos a nossa parte, mas essa realidade só é possível graças aos nossos amigos e simpatizantes da causa, afinal,
ninguém faz nada sozinho.”
Grimaneza Menezes, responsável pelo Lar de Frei Luiz, instituição beneficiária do
Projeto Light Recicla
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Neoenergia
Programa de Eficiência Energética
TEMA:

LOCAL: Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte
PERÍODO: Jan a Dez/2018
PÚBLICO: Clientes das concessionárias Coelba,
Celpe e Cosern

OBJETIVO: Reduzir o desperdício de energia elétrica através de projetos educativos, de troca/substituição de equipamentos ineficientes por eficientes
em comunidades de baixa renda ou por meio da
troca de resíduos para reciclagem.

RESULTADOS 2018:
•

444.191 Lâmpadas trocadas/substituídas em benefício de 62.484 clientes e 462 instituições;

•

83.224 Pessoas de 827 escolas ou instituições estiveram em centros de visitação e unidades móveis
educativas sobre o uso eficiente da energia;

•

678 Educadores foram capacitados sobre o uso eficiente da energia;

•

7.528 Crianças participaram de projeto educativo sobre o uso eficiente da energia;

•

8.560 Clientes trocaram 868.081,61 kg de resíduos, gerando economia de 3.986,97 MWh/ano e desconto de R$ 217.069,88 nas faturas de energia.

“Com as outras lâmpadas as contas vinham mais alta, com as que ganhei baixou
muito. Gostei muito da ação, é muito importante pra mim.”
Maria Amancio Silva, beneficiária em Pernambuco
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Olhares da Mata
TEMA:

LOCAL: Serra Talhada (PE)
PERÍODO: Out/2017 a Mar/2019
PÚBLICO: Jovens de escolas públicas
FINANCIADORES: Governo de Pernambuco (através da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade); Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH.

PARCEIROS: Plonus Soluções em Engenharia e
Meio Ambiente; Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Cultura e Educação
OBJETIVO: Fortalecer a preservação das Unidades
de Conservação do Estado de Pernambuco e sua
interação sustentável com a sociedade, por meio
de processos educativos e de comunicação, tendo
como principal ferramenta a fotografia.

RESULTADOS 2018:
•

Capacitação de 40 horas em fotografia participativa realizada com 32 jovens;

•

Aulas práticas de fotografias;

•

Curadoria participativa com jovens e seleção de 40 fotografias (31 dos jovens e 9 do fotógrafo educador);

•

Realização de 11 exposições itinerantes sobre o Parque Estadual Mata da Pimenteira;

•

1 Publicação lançada com sistematização da experiência.

Revitalizar
TEMA:

LOCAL: Belo Horizonte (MG)
PERÍODO: Mar/2018 a Mar/2019
PÚBLICO: Beneficiários em cumprimento de Prestação de Serviços à Comunidade
FINANCIADOR: Tribunal de Justiça de Minas Gerais
PARCEIROS: Prefeitura de Belo Horizonte – Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica; Batalhão
de Bombeiros de Operações em Desastres Núcleo
de Defesa Civil e Vara de Execução Penal de Belo
Horizonte - Setor de Fiscalização de Penas Substitutivas

OBJETIVO: Promover dignidade, responsabilização, reflexão e empoderamento dos sentenciados
durante a efetivação de sua pena, com vistas a redução de novos delitos.
RESULTADOS 2018:
•

8 Capacitações em Noções Básicas de Brigadista Florestal realizadas;

•

224 Sentenciados capacitados a prestação de
serviços à comunidade;

•

204 Sentenciados inseridos em serviços em
parques municipais de Belo Horizonte;

•

Entrevista e atendimento individual a 45 sentenciados.

“Fizemos o serviço de plantio no Parque Planalto. Nos pediram de plantar 3 árvores, mas ficamos tão empolgados que plantamos árvores todos os dias. O sentido
disso tudo é de aprendizado. Hoje posso dizer que estou bem melhor mentalmente, espiritualmente e profissionalmente.”
Jorge Jesus Lucas – cumpridor de prestação de serviço à comunidade

32

B A L A N ÇO S O C I A L 2 01 8

Semente de Ciência
TEMA:

LOCAL: Salvador (BA)
PERÍODO: Set/2015 a Fev/2019
PÚBLICO: Jovens de 16 a 24 anos
FINANCIADOR: Governo do Estado da Bahia (por
meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social – SJDHDS)

OBJETIVO: Garantir um processo de desenvolvimento educativo e social para jovens residentes em
comunidades vulneráveis em Salvador, através da
requalificação profissional e do acesso às ciências
naturais de forma didática, lúdica e interativa.

RESULTADOS 2018:
•

362 Jovens formados em 3 cursos (Help Desk, Eletricista Predial e Auxiliar Administrativo);

•

Formação básica realizada (Formação Humana, Matemática, Português);

•

Atividades esportivas e culturais realizadas;

•

78 Jovens inseridos no mercado do trabalho e acompanhados pela equipe do projeto;

•

1.986 Visitas ao Centro de Difusão de Ciência.

“Eu nunca saio do curso da mesma forma que entrei: a gente aprende coisas diferentes, que me levam para frente, que fazem rever minhas atitudes e isso é muito
importante para mim.”
Laís Correia, 19 anos – Aluna do projeto e Jovem Aprendiz
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Regionalização
A Fundação AVSI, incentivando o protagonismo local na tomada de decisões na América Latina,
reformulou a sua organização com um processo de descentralização, criando uma coordenação
regional com sede em Salvador, na Bahia. A Rede AVSI neste continente está organizada em 12
países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, El Salvador, Haiti, Honduras, México, Paraguai,
Peru e República Dominicana, com a presença de 8 sócios fundadores e 4 filiais da Fundação
engajadas em diferentes áreas de cooperação: mudanças climáticas e meio ambiente, energia,
água, educação, treinamento e inserção no mundo do trabalho, desenvolvimento urbano e sustentabilidade territorial, agricultura, segurança alimentar, direitos humanos e migração.
A estratégia de descentralização regional na AL visa:
•

Conhecer as realidades locais e fortalecer as filiais da Fundação AVSI no Peru, Equador e
México;

•

Valorizar a expertise da Rede AVSI na AL, compartilhando conhecimento específico de temas
prioritários para programas de desenvolvimento ou de emergência humanitária;

•

Priorizar o protagonismo local fortalecendo a sustentabilidade das iniciativas.

HONDURAS

Acesse pelo
celular o
Informativo
da AL.

MÉXICO

REPÚBLICA
DOMINICANA

HAITÍ
EL
SALVADOR

BRASIL
ECUADOR

PERÚ

BOLIVIA
PARAGUAY

CHILE

ARGENTINA
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Programa de Compliance
A atenção a fatores como qualidade das iniciativas e projetos realizados, condições de trabalho
dos colaboradores, disseminação dos princípios norteadores da organização e ações para o combate a práticas ilícitas contextualiza o cenário que motivou a AVSI Brasil a lançar o Programa de
Compliance da instituição em 2019.
O Programa de Compliance representa um conjunto de procedimentos para o cumprimento de
regras gerais, com orientações para a organização de todas as atividades. Desse modo, são atendidas as exigências legais, normativas e éticas, bem como as políticas da organização, envolvendo áreas de controles internos e gestão de riscos, entre outras. Portanto, trata-se de uma política
interna importante para garantir o cumprimento de todas as regulamentações externas, além das
regras internas da própria AVSI Brasil.
Integrado ao Programa de Compliance, assume relevância o Código de Ética e Conduta da AVSI
Brasil, alinhados às melhores práticas de convívio e preservação do bem comum, que estabelece
os princípios éticos e as normas de conduta que devem orientar as relações internas e externas
de todos os colaboradores e stakeholders da AVSI Brasil.
O Código de Ética e Conduta inclui um Canal de Denúncias exclusivo, realizado por empresa especializada, para assegurar a confidencialidade das informações:

www.ouvidordigital.com.br/avsibrasil
0800 892 5064
Para saber mais sobre o Programa de Compliance,
acesse a seção Transparência, no site da AVSI Brasil
(www.avsibrasil.org.br).

Acesse pelo
celular o Código
de Ética e
Conduta da
AVSI Brasil.
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Investimento no Capital Humano
A AVSI Brasil investe na formação do seu corpo técnico, entendendo que para atuar em direção a
seu objetivo estatutário, precisa de uma organização de pessoas que compartilhem a sua missão
e a identidade cultural, tenham capacidades adequadas, conheçam e entendam as prioridades
estratégicas possibilitando uma avaliação ex-post sobre o percurso realizado.
Cada ano, a entidade organiza um Encontro Anual que tem como objetivo principal desenvolver
os talentos dos colaboradores para alcançar a excelência na contribuição da missão e dos objetivos da entidade, reconhecendo que uma organização não vive somente da dimensão “objetiva”
(contratos, receitas, responsabilidades), mas também da percepção “subjetiva” maturadas pelos
colaboradores, que contribuem a construção e valorização de uma relação com no trabalho fundada na confiança recíproca.
Em 2018, o encontro teve como tema central “A contribuição da AVSI aos ODS: mostrar os fatos,
lugares de mudança humana e de esperança” e contou com a participação de 80 colaboradores,
parceiros das iniciativas do setor público, privado e da cooperação ao desenvolvimento e emergência humanitária e dos beneficiários dos nossos projetos.
Com a responsabilidade de garantir os direitos dos seus colaboradores, todos contratos de trabalho da AVSI Brasil são regidos pela CLT (Consolidação das Leis de Trabalho), garantindo uma
série de benefícios para o colaborador. A AVSI Brasil também coloca à disposição dos seus colaboradores uma série de benefícios que vão além das disposições legais, como o Plano Odontológico, Seguro de vida, Plano de Saúde e Vale Alimentação.
A respeito das normas de Segurança do Trabalho, a AVSI Brasil atua conforme a legislação vigente, fornecendo aos seus colaboradores EPI (Equipamento Conjugado de Proteção Individual)
e treinamento para atividades externas, a partir da avaliação de um Técnico de Segurança. Em
todas as estruturas onde a AVSI atua, existe um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais,
o qual contém um Mapa de Risco que representa graficamente a planta da organização com a
indicação dos riscos presentes no ambiente de trabalho. Atualmente, cada escritório da AVSI tem
um PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, em parceria com a Clínica do
Trabalho, que visa atender às demandas de medicina do trabalho, contemplando todos os colaboradores.
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AVSI Solidária
Programa de Voluntariado
O Programa de Voluntariado da AVSI Brasil é uma ação piloto que permite aos colaboradores da
matriz, em Salvador, vivenciar na prática a missão organizacional: contribuir para o desenvolvimento de pessoas. Uma manhã por mês, um grupo de colaboradores que aderiu à proposta é liberado do seu posto de trabalho habitual para se dedicar a atividades com as crianças da Creche
Luigi Giussani, no subúrbio de Salvador, unindo à competência técnica uma sensibilidade humana
essencial para a formação de um bom profissional.

“Para mim, ser voluntária é ter uma criatividade além do comum. Lidar durante uma
manhã inteira com tantas crianças demanda uma criatividade que eu nem sabia que
tinha. São músicas, histórias, nomes... é o exercício da criatividade.” Aline Carvalho

“Eu nunca tinha feito atividades voluntárias com crianças. Esse foi um momento de
aprendizado, mas não se trata apenas do que nós passamos para as crianças. Eu
recebi muito mais do que poderia dar. Para mim, ser voluntária é me manter aberta
para aprender.” Amane Azevedo
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Balanço Auditado
2018

2017

2016

2015

2014

RECEITAS DAS ATIVIDADES
Receita de contratos

29.278.043

20.078.694

21.527.492

21.394.570

17.921.167

Receita de convênios

4.107.359

1.767.843

3.497.153

2.140.821

1.481.030

Receita de doações

3.764.211

2.318.489

1.964.269

2.462.055

3.053.671

37.149.613

24.165.026

26.988.913

25.997.446

22.455.867

Total

DESPESAS DAS ATIVIDADES
Despesas com
contratos, convênios
e doações

-32.657.964

-20.148.145

-23.449.579

-23.234.114

-19.525.986

-4.006.475

-3.460.200

-3.060.783

-2.612.826

-2.453.865

Depreciação

-321.953

-49.225

-415.492

-98.999

-58.413

Outras receitas não
operacionais

265.538

49.977

18.000

3.797

30.800

-36.720.854

-23.607.592

-26.907.855

-25.942.141

-22.007.465

Despesas gerais e
administrativas

Total

RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras

117.787

167.466

160.598

154.933

88.565

Despesas financeiras

-221.234

-245.738

-146.003

-225.737

-200.006

Total

-103.447

-78.271

14.596

-70.804

-111.441

-15.500

336.961

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
Total
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325.312

479.163

95.655

Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras da Associação dos Voluntários para o Serviço Internacional – AVSI
Brasil, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, que compreendem o balanço
patrimonial, as demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, assim como as correspondentes notas explicativas às demonstrações financeiras, foram submetidas ao exame dos auditores independentes Ekeep Consultores
& Auditores, que emitiram relatório sobre as demonstrações financeiras datado de 29 de abril de
2019.
A versão completa das demonstrações financeiras acompanhadas do relatório do auditor independente encontram-se disponíveis no site eletrônico da AVSI Brasil (www.avsibrasil.org.br).
Ekeep Consultores & Auditores

Acesse
pelo celular
através do
QR Code.
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Como Colaborar
Creche Luigi Giussani
Você pode oferecer uma contribuição financeira e, assim,
“apadrinhar” uma criança da Creche Luigi Giussani, em Salvador (Bahia), contribuindo para custear parte das despesas da
instituição.

Doação para projetos
Pessoas físicas ou jurídicas podem realizar uma doação para
projetos.
Para a empresas, existem três modalidades de apoio:
1) Patrocínio via Lei de Incentivo, investindo parte do que pagariam de Imposto de Renda;
2) Dedução do lucro operacional (até 2%);
3) Dedução em folha de pagamento, por meio da adesão de
seus colaboradores.

Voluntariado externo
Pessoas acima de 18 anos podem ser voluntárias em projetos
sociais ou setores administrativos da AVSI Brasil. Para isso,
basta se cadastrar no site da Plataforma Digital do Voluntariado (patriavoluntaria.org) e acompanhar o lançamento de vagas
que disponibilizamos periodicamente.

Mais informações:
salvador@avsi.org.br | ascom@avsi.org.br
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Nossos Parceiros

Brasil
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FILIAIS E ESCRITÓRIOS
BELO HORIZONTE
MINAS GERAIS
+55 31 2103-2700
FORTALEZA
CEARÁ
+55 85 3402-8516
GOIÂNIA
GOIÁS
+55 62 3995-4620
NATAL
RIO GRANDE DO NORTE
+55 84 2010-8462
RECIFE
PERNAMBUCO
+55 81 3035-8989
RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
+55 21 3857-7871

MATRIZ
SALVADOR - BAHIA
Rua Frederico Simões, 98, Edf. Advanced Trade,
13º andar, Caminho das Árvores,
CEP 41.820-774, Salvador-BA.
+55 71 3555-3355 | salvador@avsi.org
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