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Uma presença humana para o desenvolvimento
O Balanço Social – Contribuições para o Desenvolvimento 2017 e Perspectivas 2018 – é o instrumento pelo qual
a AVSI Brasil busca demonstrar todos os esforços realizados nas mais diversas “periferias” dos estados brasileiros, no
intuito de apoiar aqueles que vivem em situações de vulnerabilidade. Aqui, apresentamos de forma transparente
a coerência existente em nossa missão institucional, os resultados efetivamente alcançados, os efeitos na vida das
pessoas envolvidas nos projetos, além de apresentar o uso dos recursos que nos foram confiados pelos diversos
indivíduos, empresas privadas, agentes públicos e da cooperação internacional.
Neste contexto, a AVSI Brasil direciona todos os seus esforços para atender às necessidades específicas das pessoas,
por meio de ações concretas, com um interesse que se dilata às células relacionais e associativas primárias para o
desenvolvimento, como a família e as organizações da sociedade civil, dentro de um contexto comunitário. Esta
abordagem nasce de uma “paixão humana”, que percebe na pobreza material e na exclusão social a possibilidade
da superação do indivíduo, este não definido por uma condição antropológica, mas por uma situação momentânea
que - quando impulsionado, por meio do encontro com uma presença humana interessada na sua vida, na vida da
sua família, nas suas necessidades - pode chegar a redescobrir o significado da esperança, a relevância ímpar de sua
existência, a sua dignidade inata e a sua capacidade de ser o protagonista do próprio desenvolvimento.
Este Balanço Social evidencia uma riqueza crescente dos setores de atuação da AVSI Brasil, na quantidade de territórios,
no número de projetos e beneficiários. Tudo isso nos orgulha, mas também aumenta a responsabilidade e a relevância
de sedimentar cada vez mais a nossa identidade e propósito, que não se confunde com o conceito de desenvolvimento
ligado puramente a fatores quantitativos. O desenvolvimento demanda uma coerência com o cerne da ação, isto é,
a pessoa, que quando transformada em um novo sujeito pode gerar uma revolução na própria vida, contagiando
também o ambiente onde está inserida enquanto agente multiplicador de mudança.
Essa revolução positiva, capaz de gerar a transformação do indivíduo, potencializa a criação de lugares onde as pessoas,
ainda que frente às mais duras dificuldades, possam ser colocadas em movimento, tornando-se sujeitos mais livres e
responsáveis pela sua própria história. Esta é a missão da AVSI Brasil, considerando os projetos não como o fim, mas o
meio para encontrar as pessoas e, em total respeito à liberdade de cada uma delas, propor-lhes uma caminhada não
isolada, mas conjunta, lado a lado, rumo ao desenvolvimento.
Herdeiros da presença de mais de 35 anos da Fundação AVSI no Brasil – com pouco mais de 10 anos de existência
como AVSI Brasil – a nossa originalidade continua a gerar um fascínio nos 344 colaboradores fortemente engajados
com a nossa missão, nos financiadores e parceiros que nos permitem gerar iniciativas únicas e transformadoras e nas
inúmeras comunidades de todo o Brasil, que nos acolheram em contextos vulneráveis e heterogêneos deste país
grandioso e repleto de contrastes.
Este Balanço Social é, sobretudo, um agradecimento a todos esses atores, que contribuem para dilatar a presença da
AVSI Brasil em prol do desenvolvimento humano.
Cordialmente,

Fabrizio Pellicelli
Diretor presidente da AVSI Brasil
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“

A AVSI Brasil representa hoje uma das experiências mais originais e mais
exemplificativas dentro do grande mundo AVSI. A ideia de que a AVSI
gerou um novo sujeito é para nós um motivo de orgulho. Nós, como
Fundação AVSI, vamos continuar apoiando e colaborando com esta
realidade que utiliza a mesma abordagem, a mesma visão e a mesma
missão fundada sobre o valor da dignidade da pessoa como a base da
intervenção para o desenvolvimento.
Giampaolo Silvestri
Secretário geral da Fundação AVSI

”
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Quem somos

A AVSI Brasil (Associação Voluntários para o Serviço Internacional - Brasil) é uma organização
brasileira, sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP), constituída em 2007 para contribuir com o desenvolvimento de pessoas.
Nasceu da experiência de profissionais vinculados à Fundação AVSI, fundada na Itália em 1972. Essa
estratégia permitiu que fosse transferida para a AVSI Brasil a motivação ideal, a riqueza curricular
e a experiência de projetos da Fundação em diferentes áreas de atuação, trazendo, porém, o
protagonismo e a responsabilidade de sujeitos brasileiros.
A missão da AVSI Brasil é tornar as pessoas protagonistas do próprio desenvolvimento por meio
de iniciativas e projetos em diferentes setores e, para tal, estabelece parcerias com a esfera privada,
pública e com organismos de referência na cooperação internacional.
Em 2018, conta com a matriz em Salvador (Bahia), filiais e escritórios em Recife (Pernambuco), Belo
Horizonte (Minas Gerais), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Natal (Rio Grande do Norte), Goiânia
(Goiás), Fortaleza (Ceará) e Boa Vista (Roraima).

Organização local em nexo com o contexto internacional
A Fundação AVSI, ONG italiana que estimulou a criação da AVSI Brasil, atua em solo brasileiro desde os
anos 80, promovendo o desenvolvimento humano, com atenção especial à educação e à promoção
da dignidade da pessoa humana em todas as suas expressões.
Atualmente, a Fundação está presente em 30 países emergentes localizados na África, na América
Latina e Caribe, no Leste Europeu, no Oriente Médio e na Ásia.
Desde 2015, a AVSI Brasil representa um dos sócios fundadores da Fundação AVSI, que é hoje formada
por uma rede de 35 organizações espalhadas pelo mundo.
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Governança
Os órgãos de governança da AVSI Brasil são: Assembleia dos Sócios, Conselho Diretivo, Conselho Fiscal e Conselho
Consultivo.

ASSEMBLEIA DOS SÓCIOS

CONSELHO FISCAL

A Assembleia dos Sócios é o órgão soberano da
instituição, constituída por um número ilimitado de
associados, sendo estes pessoas físicas ou jurídicas
e entidades de qualquer natureza, sem distinção de
nacionalidade ou cidadania. Pessoas idôneas que
compartilham os mesmos objetivos.

O Conselho Fiscal é constituído por três membros, sendo
dois deles eleitos pela Assembleia dos Sócios e um
indicado pela Fundação AVSI. Esses membros devem ser
dotados de competência para opinar sobre os relatórios
de desempenho financeiro e contábil.

CONSELHO DIRETIVO

CONSELHO CONSULTIVO

É nomeado pela Assembleia dos Sócios, que elege, dentre
os associados, o diretor presidente, o diretor vice-presidente
(diretor territorial) e o diretor tesoureiro.

O Conselho Consultivo é composto por seis integrantes,
pessoas de destaque em suas áreas de atuação, e
representa um órgão de avaliação da coerência com os
princípios norteadores da organização, além do apoio e
orientação às atividades desenvolvidas pela AVSI Brasil.
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Princípios norteadores
1. Centralidade da pessoa
Nos projetos que realizamos, a pessoa é o ponto central da iniciativa, pois compreendemos que o objeto do
desenvolvimento é o ser humano, único, não reduzível a qualquer categoria sociológica ligada a uma necessidade
momentânea. A confiança no homem, independentemente da sua condição econômica, social ou física, deve ser o
princípio norteador não apenas das ações que os programas realizam, mas também da forma com que as iniciativas
são desenvolvidas.
Apostamos na pessoa como protagonista da própria vida, porque acreditamos que o desenvolvimento se caracteriza
como um caminho que, em primeira instância, é individual e nasce do movimento livre de um sujeito que tende à
realização pessoal, espiritual e social.
Assim, as iniciativas que realizamos buscam responder adequadamente ao desenvolvimento integrado e integral da
pessoa, não limitado a soluções técnicas, mas baseado em uma visão subjacente do homem, da sua liberdade, do seu
valor, da sua abertura ao transcendente.

2. Fazer com
O “fazer com” define a modalidade com que se
executa todo tipo de intervenção da AVSI.
Nossa metodologia tem como base a participação
e o estímulo ao diálogo. Buscamos construir
uma relação de confiança entre os envolvidos,
permitindo que a comunidade se engaje em
uma iniciativa de modo operativo e se empenhe
para sua realização. Assim, o envolvimento das
pessoas, ou de suas formas associativas, nas ações
é uma condição indispensável para a realização dos
projetos.

3. Partir do positivo
Cada pessoa ou comunidade, por mais vulnerável
que seja, representa uma riqueza e apresenta um
patrimônio. É preciso valorizar o que as pessoas
construíram: suas histórias e relações, o tecido
social e o conjunto de experiências que constituem
a vida.
Partir do positivo como método para o
desenvolvimento não significa ignorar os problemas
existentes em uma comunidade, ou não estudar
sua vulnerabilidade, mas analisar junto às pessoas
as potencialidades e fragilidades do território para,
posteriormente, valorizar e fortalecer o patrimônio
existente.
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4. Parceria
Nos programas e projetos, é fundamental
estabelecer uma real colaboração entre entidades
públicas, privadas e do terceiro setor. As
parcerias entre sujeitos e instituições envolvidas
favorecem sinergias e permitem o bom uso dos
recursos disponíveis. A partir do envolvimento
desses atores, é possível responder às inúmeras
necessidades das pessoas.
Para a AVSI, a parceria representa uma ocasião
de colaboração e crescimento não apenas para a
população envolvida nas intervenções, mas para
financiadores e organizações da sociedade civil.

5. Desenvolvimento das OSCs e o
princípio da subsidiariedade
A sociedade nasce da livre agregação de pessoas.
Agir no desenvolvimento social significa também
favorecer a capacidade associativa, ou seja,
reconhecer, valorizar e estimular a constituição
de associações locais e de um tecido social rico
em participação e corresponsabilidade. O direito
de cada pessoa à liberdade de associação e de
iniciativa se revela, na experiência, uma poderosa
força de mudança. As Organizações da Sociedade
Civil (OSC) são propulsoras do crescimento de suas
comunidades, pois estão engajadas em buscar
respostas para as necessidades encontradas.
Acreditamos que o poder público deve contribuir
para o desenvolvimento das associações, respeitar
sua liberdade de atuação e oferecer apoio a suas
iniciativas.
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Setores de atuação
1. Desenvolvimento Urbano e Local
A AVSI Brasil entende que o tema do desenvolvimento local e
urbano é central em um mundo que cresce aceleradamente,
concentrando-se cada vez mais nas cidades. Desenvolvemos,
nesse âmbito, estudos e projetos de desenvolvimento urbano
com uma visão integral e integrada, tanto em nível de cidade,
como em comunidade. A nossa metodologia nasce da
capacidade de trabalhar em contato direto com a população
mais vulnerável, com as associações atuantes no território e
em parceria com as instituições públicas responsáveis pelo
desenvolvimento de uma região (nas esferas municipal,
estadual e federal).

2. Direitos Humanos
A missão da AVSI nos coloca cotidianamente em relação com
pessoas privadas dos mais básicos direitos, como presidiários,
moradores de comunidades de extrema pobreza e pessoas
desabrigadas, inseridas em âmbitos de emergência
humanitária. O poder público pode contribuir na defesa dos
direitos humanos, mas o indivíduo demanda lugares que
auxiliem no resgate da sua dignidade, através de encontros
humanos que gerem um novo sujeito protagonista da própria
vida. As metodologias para a real valorização da pessoa se
baseiam em reconhecer o ser humano como ser integral,
valorizando diversos aspectos da vida como a educação, o
trabalho, a família, as relações comunitárias e suas exigências
espirituais e materiais.

3. Energia e Meio Ambiente
Desde o final dos anos 90, a AVSI Brasil trabalha no tema
da energia, enquanto fator determinante e limitante no
desenvolvimento de uma sociedade, tendo influência
direta nas atividades econômicas de um país. O impacto
que interessa para a instituição, porém, é aquele gerado
nas pessoas. Sem acesso a um sistema regular e seguro de
energia, não se pode garantir direitos fundamentais como
a saúde, alimentação, segurança e educação, tornando
a temática uma das principais pautas dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
As iniciativas desenvolvidas pela AVSI Brasil, em parceria com as
empresas do setor energético, se desenvolvem em territórios
de forte vulnerabilidade social e podem se resumir em: a)
conhecimento das realidades socioeconômicas e do uso da
energia em um território; b) engajamento e fortalecimento
de comunidades; c) educação sobre o uso da energia elétrica
a nível domiciliar, no âmbito escolar e comunitário; d) troca
de equipamentos por outros mais eficientes; e) programas
de coleta de resíduos para obtenção de desconto através de
bônus; f ) medição e avaliações sobre eficiência energética;
g) fornecimento de energia residencial fotovoltaica, inclusive
em comunidades tradicionais e indígenas.
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4. Formação Profissional e
Atividades Produtivas
No atual contexto de crise econômica, a formação
profissional não possui mais como finalidade direta o
emprego, mas assume uma importante função de gerar
sujeitos em condições de enfrentar os desafios da vida com
uma solidez adequada. A nossa atuação é voltada para
jovens de comunidades marcadas pela pobreza, o que
implica um forte investimento na valorização humana e em
relações interpessoais, para que possam gerar confiança em
si mesmos, e, consequentemente, na sociedade.
Além da formação direcionada à inserção no mercado,
desenvolvemos iniciativas com o objetivo de fomentar o
auto emprego, através de estimulo às atividades produtivas
e de comercialização, com pequenos produtores rurais,
bem como com microempresários em contextos urbanos,
abordando também o tema de gênero com cooperativas.

5. Socioambiental
Outro âmbito de atuação da AVSI Brasil se volta à execução
de ações socioambientais, com enfoque na realização de
atividades direcionadas às iniciativas de sustentabilidade
por meio da Criação de Valor Compartilhado da empresa
e comunidade, bem como de ações mitigatórias e
compensatórias geradas por obras de infraestrutura,
empreendimentos industriais e empresas de energia. Através
de uma equipe multidisciplinar e especializada, capaz de agir
em territórios muito específicos (comunidades quilombolas,
indígenas, assentamentos de agricultores, comunidades
urbanas informais), realizamos pesquisas qualitativas e
quantitativas direcionadas ao conhecimento do território
e executamos programas que integram os pilares social,
ambiental e econômico da sustentabilidade.
A AVSI Brasil também realiza estudos de avaliação de efeito
e de impacto das iniciativas, direcionados a verificar as
consequências das mesmas sobre o território e as pessoas.

6. Socioeducativo,
Desportivo e Cultural
A educação é o motor do desenvolvimento. A AVSI Brasil
desenvolve projetos relacionados ao percurso educativo de
crianças e adolescentes em centros de educação infantil,
reforços escolares e centros de orientação nutricional.
Entendemos o esporte e a cultura como instrumentos
pedagógicos capazes de agregar valor ao desenvolvimento
das individualidades, à formação pessoal para a cidadania
e à orientação para a prática social. Enquanto organização
do terceiro setor, a AVSI Brasil possui experiência em
elaboração e execução de projetos através da utilização de
Fundos Incentivados (Fundo da Infância e da Adolescência,
Lei do Esporte e Lei Rouanet).
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Contribuição aos ODS

A atuação da AVSI Brasil se alinha com a nova agenda
de ação de mundo contemporâneo até 2030: os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), das
Nações Unidas. Nossos projetos estão diretamente
relacionados a 14 ODS e em conformidade com
as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável:
econômica, social e ambiental.
Especificamente, contribuímos para: Erradicação da
pobreza; Fome zero e agricultura sustentável; Saúde
e bem-estar; Educação de qualidade; Igualdade
de gênero; Água potável e saneamento; Energia
limpa e acessível; Trabalho decente e crescimento
econômico; Redução das desigualdades; Cidades e
comunidades sustentáveis; Consumo e produção
responsáveis; Ação contra a mudança global do clima;
Paz, justiça e instituições eficazes; e Parcerias e meios
de implementação.
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Atuação Territorial
A AVSI Brasil iniciou sua atuação em 2007 através da matriz
em Salvador. Em 2018, contamos com presença estável em 8
estados: Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Norte e Roraima.

Matriz
Escritórios e
filiais

Boa Vista (RR)

Fortaleza (CE)
Natal (RN)
Recife (PE)
Salvador (BA)
Goiânia (GO)
Belo Horizonte (MG)
Rio de Janeiro (RJ)
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Parceria para o desenvolvimento
Para gerar desenvolvimento é imprescindível o envolvimento de atores públicos e privados, em
parceria com o terceiro setor. A AVSI Brasil, como entidade sem fins lucrativos, se relaciona com
diferentes parceiros com os quais constrói iniciativas para melhorar a condição de vida de milhares
de pessoas.

1. Setor público e oferta de serviços básicos
Algumas das iniciativas desenvolvidas pela AVSI Brasil estão fortemente ligadas às políticas públicas, através de
projetos que contribuem com a oferta de direitos sociais como educação, trabalho e saúde. Como Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), é possível ativar Termos de Parceria em todas as esferas públicas
(federal, estadual e municipal).

2. Empresas e criação de valor compartilhado
AVSI Brasil acredita que as empresas, além de contribuírem para a economia do território, criando riqueza e
oportunidades de trabalho e renda, podem ampliar seu papel através de uma visão de sustentabilidade baseada
na Criação de Valor Compartilhado, favorecendo o negócio e a sociedade.
Nós oferecemos assistência às empresas com interesse em investir na Responsabilidade Social Corporativa, através
do suporte na elaboração da estratégia empresarial e na execução dos projetos. A AVSI Brasil realiza diagnósticos
socioeconômicos, aplica a metodologia Stakeholder Engagement – incluindo a criação da matriz de materialidade
– e executa ações no âmbito socioeducativo, desportivo, formativo, produtivo, cultural, entre outros. Enquanto
entidade sem fins lucrativos, podemos proporcionar benefícios fiscais às empresas e promover projetos através
de Fundos Incentivados.

3. Cooperação internacional para o desenvolvimento
Por estar vinculada à Fundação AVSI, uma instituição atuante no cenário internacional, AVSI Brasil é capaz de
interceptar parceiros globais para o desenvolvimento local através de projetos com diferentes instituições de
referência: Agências das Nações Unidas, Bancos de Desenvolvimento, União Europeia, Agências governamentais e
Instituições de cooperação. A partir da Agenda 2030 da ONU, a organização passa a se inserir no cenário que inclui
novos mecanismos e esforços da cooperação, de maneira a garantir o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável. Essa tendência engloba o Brasil, que se apresenta como elemento de relevância, devido a sua grande
extensão e potencialidade de recursos.

4. Pessoas físicas e doações
Contamos também com a contribuição de pessoas físicas que realizam doações para o desenvolvimento de
iniciativas que gerenciamos. Os doadores são famílias e grupos de amigos italianos e brasileiros que ofertam um
valor fixo anual para apoiar jovens e crianças em instituições educativas e centros de orientação nutricional, bem
como colaboradores de empresas brasileiras que permitem uma dedução do salário para apoiar uma iniciativa da
AVSI Brasil.
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Indicadores
BALANÇO 2017

Programação 2018
R$ 36,7 milhões

R$ 35.000.000

Ao longo dos últimos
anos, consolidamos um
importante investimento
social alinhado com a missão
e os princípios da instituição.

2013

2014

2015

2016

2017

R$ 25.000.000
R$ 20.000.000
R$ 15.000.000

Investimento Social

74%
Setor Privado Local

12%
Recurso Internacional

7%
Setor Público Local

FINANCIADORES
Buscando estabelecer uma
diferenciação entre os
financiadores, atualmente
contamos com quatro grupos
de parceiros, destacando-se
a importante participação do
setor privado em programas
de sustentabilidade.

6%

Pessoas Físicas

DISTRIBUIÇÃO DA
RECEITA POR ESTADO

37%
Bahia

Em 2017, o investimento
social confiado à AVSI Brasil
por diferentes parceiros
contribuiu para a atuação
em seis estados brasileiros,
sobretudo na região Nordeste
do país.

3%
Goiáis

7%

Rio Grande
do Norte

11%

Minas Gerais

23%

Rio de Janeiro

19%
Pernambuco
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AVSI
2017
EM NÚMEROS

atuação em

06

estados

489

.000

beneficiários
diretos

2.340
crianças e jovens
apoiadOs em estruturas
educativas

33

projetos

344

colaboradores
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PROJETOS EM
ANDAMENTO 2017
DEPOIMENTO

FINANCIADOR

LOCAL

OBJETIVO

PARCEIROS

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

PÚBLICO-ALVO

SETORES DE ATUAÇÃO

Legenda dos ícones aplicados às fichas dos
projetos nas páginas seguintes

Confira mais informações
sobre os projetos no site da AVSI Brasil
www.avsibrasil.org.br
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ALAGOINHAS SUSTENTÁVEL:
ARRANJO PARTICIPATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO
Alagoinhas (BA)

Mar/2015 a Ago/2018

Desenvolvimento Urbano e Local;
Formação Profissional e Atividades Produtivas

União Europeia; Prefeitura de Alagoinhas
Moradores de Alagoinhas, jovens e adultos das comunidades ao redor
da área industrial, empresas e organizações da sociedade civil

Contribuir para a redução da pobreza urbana e vulnerabilidade social dos moradores do município de Alagoinhas (Bahia)
através de uma iniciativa liderada pelo poder público municipal, envolvendo o terceiro setor e a iniciativa privada, para o
desenvolvimento sustentável e harmônico do território e de seus habitantes.

Categorias de

Atividades
•
•
•
•

Conhecimento da área de influência do distrito industrial;
Definição de uma estratégia de sustentabilidade da área do distrito industrial;
Desenvolvimento das organizações locais;
Qualificação de moradores das comunidades beneficiadas para o mercado de trabalho.

Resultados

alcançados (2017)
•
•
•
•
•

18

188 moradores certificados nos cursos de Auxiliar Administrativo (50), Assistente de Produção (26), Eletricista Predial (39),
Panificação Básica (13), Salgados e Folhados (17), Armador de Ferragens (13), Carpinteiro de obras (12), Doces e Compotas
(18);
16 organizações da sociedade civil fortalecidas através do curso de capacitação;
37 mulheres beneficiadas com o curso de Corte e Costura promovido pela multinacional parceira do projeto (Bahia
Specialty Cellulose/Copener);
Oficina de elaboração de currículo realizada para 22 moradores das comunidades de atuação do projeto;
4 reuniões realizadas com representantes da prefeitura sobre o planejamento das ações do Plano Estratégico do polo
industrial.

ALÉM DAS FRONTEIRAS BRASILEIRAS
América Latina (Brasil, Chile, Costa Rica e Colômbia)
Direitos humanos

Nov/2017 a Nov/2020

União Europeia; AVSI Brasil

Organizações da sociedade civil, condenados a pena privativa de liberdade, recuperandos e
funcionários das APACs nos países envolvidos

Em nível internacional, contribuir na promoção dos direitos humanos da população carcerária e no combate a tortura, através
do fortalecimento das APACs (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados).

Categorias de

Atividades

As atividades do projeto contemplam a disseminação e fortalecimento da metodologia APAC a partir de variadas estratégias,
formações e capacitações de públicos interessados, como:
•
•
•
•
•

Adequação da metodologia APAC à realidade de 3 países na América Latina (Colômbia, Costa Rica e Chile);
Consolidação e fortalecimento da APAC em 3 países da América Latina (Colômbia, Costa Rica e Chile);
Sensibilização e formação de funcionários públicos sobre prevenção e combate à tortura no sistema prisional brasileiro;
Prestação de assistência aos prisioneiros vítimas de tortura no Brasil;
Disseminação e divulgação da metodologia nos 4 países.

“Minha experiência em uma prisão comum foi muito difícil e muito
triste. Já tive que viver em condições sub-humanas. O método
APAC fez uma enorme diferença devido às suas regras, disciplina e
metodologia, o cuidado com a limpeza do ambiente, a presença
do respeito e a ausência do medo em ser violentado.”
Eric Gonzalez Fallas - recuperando APAC na Costa Rica
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APAC: SUPERANDO FRONTEIRAS
Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná,
Rondônia, Maranhão e Ceará
Direitos Humanos

Dez/2015 a Dez/2018

União Europeia; Fundação AVSI

População carcerária, recuperandos e funcionários das APACs (Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados)

Contribuir para promover os direitos humanos da população carcerária, fortalecendo a participação política e o diálogo com
os defensores dos direitos humanos, envolvendo a sociedade civil, bem como atores nacionais e internacionais, públicos e
privados. Além disso, reforçar a atuação das APACs na defesa dos direitos humanos dos condenados, promovendo um salto de
escala da experiência e da sua metodologia como política pública no Brasil.

Categorias de

Atividades
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistematização da metodologia APAC;
Workshop nacional para apresentação do modelo APAC;
Assessoria para implementação da metodologia em
APACs de recente constituição;
Seminários regionais de divulgação do método APAC;
Formação para administradores APAC e recuperandos
sobre metodologia;
Suporte financeiro para APACs em fase de start up;
Consolidação de um modelo de gestão e
operacionalização de Unidade Produtiva em APAC;
Qualificação de gestores de unidade produtiva de APACs;
Realização de Mostra fotográfica sobre as APACs.

Resultados

alcançados (2017)
•
•

•
•
•
•
•

“Consegui conquistar o amor da minha
filha, que já me chama de papai, e estou
prestes a ganhar minha condicional. É
uma grande responsabilidade e também
uma honra para mim poder ajudar na
causa. Estou dedicando minha vida para
recuperar essas pessoas desacreditadas
pela sociedade”.
Roberto Carlos Costa
recuperando e colaborador da APAC
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4 novos estados interessados em implantar a
metodologia APAC: Amapá, Santa Catarina, Rio de
Janeiro e Rio Grande do Sul;
450 pessoas sensibilizadas sobre importância
APAC como política pública através da
participação em 5 seminários regionais de
divulgação do método;
253 administradores e gestores das APACs
capacitados na metodologia;
9 APACs de recente constituição assessoradas na
implantação do método em 8 estados;
838 recuperandos formados na metodologia
APAC;
Concluída a reestruturação física da APAC de Pato
Branco (PR) para melhoria de suas instalações;
Finalizadas as obras de construção da sala de
videoconferência da FBAC.

APOIO A OBRAS EDUCATIVAS
Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal,
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo
Socioeducativo, Desportivo e Cultural

Fundação AVSI (via captação de recursos de
doadores privados)

Desde 2007

Crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade
socioeconômica

Contribuir para o desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, através da melhoria da
qualidade dos serviços oferecidos por instituições educativas através de recurso de famílias apadrinhadoras.

Categorias de

Atividades
•
•
•

Notícia sobre o desenvolvimento educativo de crianças e
adolescentes para os apoiadores;
Acompanhamento do desenvolvimento das crianças e
adolescentes;
Fortalecimento de entidades parceiras por meio de apoio
institucional e financeiro.

Resultados

alcançados (2017)
•
•

•

2.480 crianças e adolescentes beneficiados;
26 instituições educativas favorecidas com
aporte financeiro para realização de atividades
socioeducativas e melhora na qualidade dos
serviços oferecidos;
1 empresa envolvida através da participação dos
colaboradores como apadrinhadores de crianças
e adolescentes em um projeto na zona rural.

“Eu sinto como se a Creche fosse um lar.
Eles abraçam os alunos como se fossem
pais. Meu coração fica tranquilo quando
deixo minha filha aqui”.
Kelly Miranda - mãe de aluna da
Creche Luigi Giussani (Bahia), instituição
beneficiada pelo projeto
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APOIO AO TRABALHADOR
Tabocas do Brejo Velho (BA)

Mai a Ago/2017

Formação Profissional e Atividades Produtivas

Enel Green Power

Trabalhadores inseridos na etapa de montagem da usina

Oferecer ferramentas úteis para a busca de novas oportunidades de trabalho aos trabalhadores do Parque Solar de Ituverava
após a finalização da etapa de construção da planta.

Categorias de

Atividades
•
•
•

Análise do contexto local;
Levantamento das competências dos empregados na
construção da planta e do perfil dos colaboradores;
Oficinas de empregabilidade e de currículo.

Resultados

alcançados (2017)
•
•
•

•
“O meu emprego aqui é uma saúde para mim. Porque antes
eu trabalhava na roça, com a enxada, igual a homem. E eu não
conseguia arrumar nada diferente. Aqui a gente planta, perde
e fica na roça o tempo todo, com as mãozinhas cheias de calo.
Nem um banheiro eu tinha. Hoje eu já tenho o meu banheiro
instalado. Então, para mim, meu emprego é tudo!”
Lucineide da Silva - beneficiária
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•

13 entrevistas em profundidade realizadas;
7 categorias de oportunidades e competências
transversais adquiridas pelos trabalhadores,
identificadas ao longo do processo;
Diagnóstico Socioeconômico da área impactada
pela construção do Parque (Municípios de
Tabocas de Brejo Velho, Santanna, Brejolandia,
Serra Dourada – BA) realizado;
Oficinas de empregabilidade e de elaboração de
currículo realizada com 148 trabalhadores;
Vídeo de sistematização da experiência
produzido.

ÁRVORE DA VIDA
Betim (MG)

Desde 2004

Socioeducativo, Desportivo e Cultural;
Formação Profissional e Atividades Produtivas

Fiat Chrysler Automobiles (FCA)
Crianças, jovens, instituições públicas, privadas e
sociais da comunidade do Jardim Teresópolis

Promover o desenvolvimento territorial, a inclusão social de crianças e adolescentes e a capacitação profissional
de jovens e adultos da comunidade do Jardim Teresópolis, em Betim (MG).

Categorias de

Atividades
•
•
•
•

Percurso socioeducativo para crianças e adolescentes
com idade entre 10 e 15 anos;
Atividades formativas para famílias;
Atividades de fortalecimento das instituições locais;
Ações educativas de geração de trabalho e renda.

Resultados

alcançados (2017)
•
•

204 crianças/adolescentes atendidos no percurso
formativo;
41  jovens encaminhados para o mercado de
trabalho.

“O Árvore me ajudou muito. Eu não sabia nem fazer um currículo, e a
formação humana te ensina mais que isso, ela forma você não só para o
mercado de trabalho, mas para a vida. Eu fiz muitas amizades aqui. O projeto
serve não só para te encaminhar para um emprego. Ele serve para ajudar
você a pensar e a ter uma vida diferente”.
Alyne Victória Lima - aluna no projeto, 14 anos
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CAMARAGIBE MELHOR
Camaragibe (PE)

União Europeia; Fundação AVSI; Governo de Pernambuco (por
meio da Secretaria das Cidades - SECID)

Fev/2013 a Set/2018

Desenvolvimento Urbano e Local;
Formação Profissional e Atividades Produtivas

Jovens, organizações da sociedade civil e moradores de Camaragibe

Contribuir para a redução da pobreza urbana, integrando ações de urbanização e infraestrutura com as atividades de
desenvolvimento social, com enfoque no fortalecimento das organizações da sociedade civil, formação profissional e geração
de renda para jovens.

Categorias de

Atividades
•
•
•

Elaboração de estudos do contexto e do Plano de
Intervenção para o Desenvolvimento;
Desenvolvimento institucional de organizações da
sociedade civi;
Fomento do diálogo entre poder público e
organizações da sociedade civi;

•
•

Formação humana, capacitação técnica e inserção
de jovens em empresas;
Divulgação e sistematização da experiência.

Resultados

alcançados (2017)
•
•
•
•

Monitoramento e avaliação externa realizados;
Vídeo documentário sobre o projeto realizado;
Qualificação de 103 jovens concluída, sendo 64
mulheres e 39 homens;
Assinatura de convênios para financiamento e
execução de projetos de 6 Organizações locais.

“Tudo o que a gente aprendeu na formação
voltada à captação de recursos, a gente já
está pondo em prática e isso nos fez crescer
bastante e trabalhar melhor. Isso significa
mais serviços para a nossa comunidade e
com mais qualidade”.
Maria Conceição
Presidente da Associação Mulheres Guerreiras
de Camaragibe, beneficiada pelo projeto
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CIRANDA ESPORTIVA
Catu (BA)
Socioeducativo,
Desportivo e Cultural

Mai/2017 a Dez/2018

Ministério do Esporte por meio da Lei de Incentivo ao Esporte
(com patrocínio da Petrorecôncavo)

Crianças e adolescentes das comunidades rurais
de Pedras, Flechas e Veadinho

Petroreconcavo; Ferbasa;
Prefeitura de Catu

Oferecer atividades esportivas no contraturno escolar de 100 alunos da rede pública de ensino, disseminando o interesse pela
prática esportiva, promovendo a saúde do público-alvo atendido e contribuindo para uma maior socialização e integração dos
alunos no ambiente escolar e familiar.

Categorias de

Atividades
•
•

Aulas e práticas esportivas de futsal, handebol, voleibol
e basquete;
Realização de brincadeiras e jogos colaborativos.

Resultados

alcançados (2017)
•
•
•
•

255 aulas realizadas (51 aulas em cada uma das 5
turmas);
18 visitas domiciliares e 11 visitas escolares
realizadas;
19 reuniões de pais e engajamento dos pais no
trabalho desenvolvido;
Reconhecimento das famílias, crianças e
instituições parceiras acerca das atividades para o
desenvolvimento integral das crianças.

“O projeto veio para as comunidades com
o propósito de integrar, trazendo melhorias,
tirando as crianças das ruas, oferecendo novos
aprendizados com a prática de esportes e
promovendo o desenvolvimento social”.
Jiciliene de Jesus - mãe de aluno do projeto
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CONSERVAÇÃO AMBIENTAL: DA TEORIA À PRÁTICA
Serra Talhada (PE)

Socioambiental

Out/2017 a Out/2018

Governo de Pernambuco (através da Secretaria de Meio Ambiente e
Sustentabilidade); Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH

Parceria técnica: Plonus Soluções em Engenharia e Meio Ambiente

Representantes do Comitê Gestor do Parque Estadual Mata da Pimenteira (PEMP) e representações da sociedade civil,
instituições governamentais e da comunidade acadêmica do município sertanejo de Serra Talhada
Elaborar uma publicação educativa através de uma formação voltada ao empoderamento socioambiental sobre a Unidade de
Conservação Parque Estadual Mata da Pimenteira.

Categorias de

Atividades
•
•
•
•
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Articular e elaborar de modo participativo o conteúdo
de publicação educativa;
Realizar reuniões e oficinas participativas com
definição do conteúdo para publicação educativa;
Produzir uma publicação educativa a ser submetida à
Agência Estadual de Meio Ambiente para avaliação e
possível aprovação;
Entregar 2.500 cartilhas com Publicação Educativa e
Relatório Final.

Resultados

alcançados (2017)
•

•
•
•
•

Articulação de 22 entidades pertencentes ao
Comitê Gestor do PEMP das organizações da
sociedade civil para participação da reunião de
apresentação do Projeto;
33 selecionados para participação nas oficinas
educativas;
Planejamento participativo dos assuntos
abordados nas oficinas temáticas elaborado;
5 encontros realizados (20 horas no total)
para elaboração do conteúdo da publicação
educativa.
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DESENVOLVER
Rio de Janeiro

Jul/2013 a Ago/2018

Socioeducativo, Desportivo e Cultural;
Formação Profissional e Atividades Produtivas

Enel Distribuição Rio
Famílias em vulnerabilidade social residentes na área de
concessão do Grupo ENEL

Estimular o desenvolvimento socioeconômico de famílias em situação de vulnerabilidade social, através de ações que
promovam a geração de renda, além da consciência ecológica, cultural e social.

Categorias de

Atividades
•
•
•
•

Acompanhamento das famílias através de visitas
domiciliares mensais;
Palestras sobre temas como reciclagem e saúde da
mulher;
Aceleração escolar;
Passeios culturais.

Resultados

alcançados (2017)
•
•

Desenvolvimento do projeto “My Garden”, iniciativa
de geração de renda com criação de horta para
consumo próprio e futura comercialização;
10 famílias acompanhadas, com 50 beneficiários
diretos no total.
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ECOENEL
Rio de Janeiro

Jan a Dez/2017

Energia e Meio Ambiente; Socioambiental

Enel Distribuição Rio
Clientes da concessionária

Incentivar a coleta seletiva através da troca de resíduos recicláveis por bônus na fatura de energia elétrica.

Categorias de

Atividades
•
•
•
•

Gerenciamento dos pontos de coleta seletiva e
estudos de viabilidade técnica para a expansão
do projeto;
Mobilização de novos clientes;
Captação de pequenos e médios geradores de
resíduos recicláveis e recolhimento dos produtos;
Captação e manutenção de pequenos a grandes
geradores de resíduos recicláveis e recolhimento
dos produtos.

Resultados
alcançados (2017)
•
•
•
•
•
•
•
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1.063 toneladas de resíduos recicláveis destinados de forma
ambientalmente adequada;
Economia de 4.868 MWh de energia elétrica;
4.423 clientes atingidos;
30 grandes geradores captados e 56 assessorados sobre o
correto manejo e gerenciamento dos resíduos sólidos;
6 recicladores captados e 13 gerenciados;
32 Estudos de Viabilidade Técnica desenvolvidos e 3 novos
pontos de coleta inaugurados;
35 pontos de coleta gerenciados.

EDUCAÇÃO NUTRICIONAL E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
Salvador (BA)

Desde 2003

Socioeducativo, Desportivo e Cultural

AVSI Brasil; Fundação AVSI
(por meio da captação de recursos de pessoas físicas e jurídicas)
Crianças de 0 a 10 anos e suas famílias

Contribuir para a erradicação de desvios nutricionais, a manutenção da recuperação e a diminuição da insegurança alimentar,
bem como favorecer a saúde emocional e o desenvolvimento cognitivo e motor de crianças moradoras da comunidade Novos
Alagados e do entorno, no subúrbio de Salvador.

Categorias de

Atividades
•
•
•
•

Atendimentos ambulatoriais individuais com
crianças e seus familiares, pelos serviços de
nutrição, psicologia e serviço social;
Organização de oficinas culinárias;
Promoção de palestras sociais;
Realização de visitas domiciliares.

Resultados

alcançados (2017)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

170 crianças atendidas ao longo do ano com
acompanhamento social, nutricional e psicológico;
1.017 atendimentos psicológicos realizados;
563 atendimentos sociais realizados;
480 atendimentos nutricionais realizados;
144 crianças com melhora do estado nutricional;
5 oficinas de educação alimentar com a participação de
40 beneficiados;
70 beneficiados com 5 cafés da manhã saudáveis;
104 participantes de 6 encontros (palestras);
155 participantes de 5 encontros (cinema);
22 encaminhamentos de famílias para serviços de
saúde e Centros de Referência (CRAS, Ministério Público,
Defensoria Pública e Conselho Tutelar).

“Quando cheguei ao projeto no COF [Centro
de Orientação da Família], era uma pessoa
frustrada como mãe, mulher e esposa.
Aqui pude entender que para ter filhos
melhores eu teria que passar por um
processo de reconstrução interior
e, porque fui ajudada primeiro,
pude ajudar os meus filhos. A
felicidade não mora mais ao
lado e sim dentro do meu
lar, em mim e nos meus
filhos”.
Lienice da Mata
mãe de criança
beneficiada
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ENEL COMPARTILHA - GO
Goiás

Set/2017 a Set/2020

Energia e Meio Ambiente; Socioambiental

Enel Distribuição Goiás
Clientes da concessionária

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 da área de concessão da empresa.

Subprojetos

•
•
•

Enel Compartilha Oportunidade;
Enel Compartilha Cidadania;
Enel Compartilha Consumo Consciente - Palestras, Oficinas para mulheres e Agentes Comunitários.

Categorias de

Atividades
•
•
•
•
•
•
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Troca de lâmpadas ineficientes por novas com selo de
economia;
Atividades de educação para consumo consciente;
Capacitação de jovens e adultos visando a inserção no
mercado de trabalho;
Oficinas de capacitação e seleção;
Entrevistas sociais (triagens) e Oficinas de Cidadania
(Rodas de Conversa);
Inserção de consumidores na Tarifa de Baixa Renda de
energia elétrica.

Resultados

alcançados (2017)
•
•
•
•
•
•

594 pessoas beneficiadas com oficinas;
1.004 pessoas assistiram palestras sobre consumo
consciente;
200 visitas domiciliares realizadas;
204 cadastros TBR (Tarifa de Baixa Renda)
realizados;
376 beneficiados com oficinas sobre
empregabilidade;
206 beneficiados em eventos e oficinas sobre
cidadania.

ENEL COMPARTILHA - RJ
Rio de Janeiro

Jan a Dez/2017

Energia e Meio ambiente; Socioambiental

Enel Distribuição Rio
Clientes da concessionária

Orientar acerca do consumo consciente de energia, adequando a capacidade de pagamento ao orçamento familiar e
promovendo atividades que estimulem o desenvolvimento social e econômico dos clientes.

Subprojetos
•
•
•
•
•

Enel Compartilha Consumo Consciente -Palestras, Oficinas para mulheres, Agentes
Comunitários e Carreta;
Enel Compartilha Energia na Escola;
Enel Compartilha Oportunidade;
Enel Compartilha Cidadania;
Enel Compartilha Liderança em Rede.

Categorias de

Atividades
•
•
•
•
•
•

Resultados

alcançados (2017)
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Troca de lâmpadas ineficientes por novas com selo de economia;
Palestras de educação para consumo consciente;
Capacitação de jovens e adultos visando a inserção no mercado
de trabalho;
Entrevistas sociais (triagens) e Oficinas de Cidadania (Rodas de
Conversa);
Manutenção, mediação e construção de redes de lideranças
comunitárias;
Sensibilização de alunos e professores de unidades escolares
públicas;
Inserção na Tarifa de Baixa Renda de energia elétrica.

7.630 beneficiados com oficinas sobre consumo consciente;
28.790 beneficiados com palestras sobre consumo consciente;
19.266 visitas domiciliares realizadas;
4.804 triagens e 85 rodas de conversa realizadas;
2.186 beneficiados com 68 oficinas de capacitação para o mundo do trabalho;
26.220 beneficiados com troca de lâmpadas e informações sobre consumo consciente, na carreta, em 15 municípios;
4.922 alunos beneficiados com ações educativas em 49 escolas;
1.255 líderes comunitários participaram das reuniões mensais da Rede de Lideranças.

31

ESTUDOS DE SUSTENTABILIDADE
E CRIAÇÃO DE VALOR COMPARTILHADO

32

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE
PRODUTORES RURAIS FAMILIARES
Hidrolândia e Bela Vista de Goiás (GO)

Set/2017 a Jun/2018

Formação Profissional e Atividades Produtivas

Enel Distribuição Goiás

Produtores rurais familiares

Elaborar um catálogo de projetos tendo como público-alvo produtores rurais em uma ótica de valor
compartilhado e de sustentabilidade das ações, com foco na geração de renda.

Categorias de

Resultados

Atividades
•
•
•
•

Realizar análise do contexto local e identificação dos
atores rurais;
Mapear e selecionar os stakeholders;
Analisar os dados coletados e as contribuições dos
stakeholders envolvidos nos processos participativos;
Elaborar as diretrizes de intervenção para Criação de
Valor Compartilhado (Creating Shared Value) e de
sustentabilidade das ações, com a apresentação de
possíveis projetos para produtores rurais.

alcançados (2017)
•
•
•
•

Aplicação de questionário quantitativo com 212
stakeholders;
Stakeholders engajados;
Entrevistas em profundidade realizadas com 15
atores;
3 grupos focais realizados.

MATRIZ DE MATERIALIDADE
Águas Lindas de Goiás, Valparaíso de Goiás,
Luziânia e Planaltina (GO)

Set/2017 a Jun/2018

Energia e Meio Ambiente; Socioambiental; Socioeducativo, Desportivo
e Cultural; Formação Profissional e Atividades Produtivas

Enel Distribuição Goiás
Moradores de 4 cidades do estudo

Contribuir para a definição de uma 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 para a sociedade.

Categorias de

Atividades
•
•
•
•
•
•

Realização de análise do contexto local;
Mapeamento de stakeholders;
Seleção dos stakeholders e promoção de diálogos
estruturados para identificação de temas relevantes;
Elaboração e aplicação de questionário específico que
busque abordar as temáticas consideradas prioritárias
pela Enel no território;
Construção da matriz de materialidade;
Restituição das matrizes de materialidade.

Resultados

alcançados (2017)
•
•
•
•

4 diagnósticos socioeconômicos realizados;
219 stakeholders mapeados;
104 stakeholders selecionados para aplicação de
questionário;
4 matrizes de materialidade elaboradas.
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GUERREIRA ZEFERINA
Salvador (BA)

Nov/2015 a Jan/2019

Desenvolvimento Urbano e Local;
Formação Profissional e Atividades Produtivas

Prefeitura de Salvador

ONG Parque Social; Senai; Sebrae

Moradores da comunidade Guerreira Zeferina, no Subúrbio Ferroviário
de Salvador, no bairro de Periperi

Contribuir para a melhoria das condições de vida da população da Comunidade Guerreira Zeferina, por meio de ações sociais,
complementando as ações promovidas pela Prefeitura de Salvador durante toda requalificação urbanística da área.

Categorias de

Resultados

•

•

Atividades

•
•
•
•

Acompanhamento social das famílias com
atendimentos individuais e visitas domiciliares
Qualificação profissional para os
beneficiários, incluindo formação humana e
empreendedorismo;
Atividades socioeducativas de fortalecimento
de vínculo entre os moradores e destes com a
comunidade;
Ações que permitam aos moradores acompanhar
as obras do empreendimento residencial;
Ações de preparação dos moradores para gestão e
convivência no novo condomínio.

alcançados (2017)

•
•
•
•
•
•
•
•

832 atendimentos realizados no escritório de campo do
projeto;
65 visitas domiciliares realizadas;
7 reuniões comunitárias realizadas com 532 pessoas;
20 moradores concluíram o curso de Produção de
salgados e folhados;
10 moradores concluíram o curso de Instalação elétrica;
17 moradores concluíram o curso de Iniciação a pedreiro;
11 jovens moradores realizaram o curso de Fotografia e
vídeo por celular;
26 crianças visitaram o cinema pela primeira vez;
99 famílias visitaram o apartamento modelo do novo
empreendimento residencial.

“O curso de Salgados e Folhados
foi uma coisa muito boa, porque
aprimorou a experiência que eu
tinha. Hoje eu trabalho medindo
os materiais, sei dar preço e passar
para o cliente.”
Maria Solange Freitas
moradora da comunidade
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JUCATI SUSTENTÁVEL 1
BIOÁGUA, AGROECOLOGIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Jucati (PE)
Socioambiental

Jul/2016 a Jul/2017

Fundação Banco do Brasil

22 Famílias e alunos de 20 escolas de Jucati

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – Jucati (CMDRS); Prefeitura de Jucati;
Prorural - Unidade Gestora Territorial de Garanhuns (UGT)

Contribuir para o desenvolvimento sustentável (social, ambiental e econômico) do agreste de Pernambuco, através da
promoção de práticas relacionadas à segurança alimentar, com a construção de sistemas de bioágua e incentivo à prática de
quintais produtivos.

Categorias de

Atividades
•
•
•
•
•
•
•

Mobilização dos Conselhos de Associações
Rurais e identificação das famílias;
Ações diretas de execução de obras;
Assistência técnica voltada ao uso e
manutenção do bioágua e assessoria voltada
à agroecologia;
Campanha e atividades educativas com foco
na educação familiar e nutricional junto a
escolas;
Oficinas de educação sanitária e ambiental
junto às famílias;
Elaboração de materiais educativos e da
comunicação;
Implantação da Tecnologia Social (bioágua).

Resultados

alcançados (2017)
•
•
•
•
•
•

1 diagnóstico da realidade local realizado, com
identificação das famílias beneficiárias;
6 capacitações realizadas: 4 oficinas de agroecologia; 2
oficinas de construção, uso e manutenção do sistema
de bioágua familiar;
Campanha realizada em 14 escolas de Jucati sobre
educação alimentar e nutricional;
22 sistemas de bioágua familiar construídos;
44 visitas de assistência técnica em educação
nutricional realizadas;
198 visitas de assistência técnica sobre agroecologia e
sistema de bioágua familiar realizadas.

“Para mim, o projeto significou
mudança, não só na minha vida mas
na vida de toda a família no aspecto
financeiro e no aspecto de saúde. Hoje
além da gente estar consumindo um
produto de qualidade, estamos dando
a oportunidade de outras famílias
também consumirem, levando o
nosso excedente para a feira”
Maria Sandreiva Silva - agricultora beneficiada
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LIGHT - COMUNIDADE EFICIENTE
Rio de Janeiro
Energia e Meio Ambiente

Nov/2017 a Jan/2019

Light Serviços de Eletricidade S/A

Clientes residenciais categorizados como “baixa renda”

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

Categorias de

Atividades
•
•
•
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Visitas domiciliares;
Dicas de consumo consciente;
Substituição das lâmpadas encontradas nas residências.

Resultados

alcançados (2017)
•
•

270 clientes visitados e orientados;
1.283 lâmpadas comuns trocadas por novas com
selo de economia de energia.

LIGHT RECICLA
Rio de Janeiro

Set/2017 a Set/2019

Energia e Meio Ambiente; Socioambiental

Light Serviços de Eletricidade S/A
Clientes da concessionária

Promover aspectos de inclusão social e proteção ambiental, possibilitando a troca de resíduos recicláveis por desconto na fatura
(conta) de energia elétrica.

Categorias de

Atividades
•
•

•

Cadastro de clientes para a troca dos resíduos recicláveis
por descontos na sua própria conta de energia;
Parceria com empresas grandes geradoras para a troca
de resíduos recicláveis por descontos na sua própria
conta ou doação para as instituições sociais cadastradas
no projeto;
Cadastro de instituições sociais sem fins lucrativos ou
filantrópicas para recebimento do bônus de doações.

Resultados

alcançados (2017)
•
•
•
•
•

9.854 atendimentos realizados;
11 empresas grandes geradoras participantes do
projeto;
158.367 kg de resíduos destinados a reciclagem;
R$ 43.469,00 em descontos concedidos;
23 instituições sociais cadastradas no projeto.
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MÃOS NA MASSA
Belo Horizonte (MG)

Fev a Nov/2017

Formação Profissional e Atividades Produtivas;
Direitos Humanos

Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)
Centro de Educação para o Trabalho Virgilio Resi (CEDUC);
Governo de Minas Gerais

Mulheres que cumprem sua pena privativa de liberdade no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto (PIEP)
Contribuir para a ressocialização efetiva de mulheres em cumprimento de pena privativa de liberdade em Belo Horizonte,
difundindo modalidade de educação profissional, visando sua reintegração social e familiar.

Resultados

Categorias de

Atividades
•
•
•

alcançados (2017)

Curso de qualificação técnica em Confeitaria e
panificação;
Formação humana para conscientizar sobre o sentido
do trabalho e contribuir para a autoestima das alunas;
Oficinas sobre perspectivas e possibilidades no
mercado de trabalho após o cumprimento da pena.

•
•

18 mulheres concluíram a qualificação técnica em
Confeitaria e panificação e Formação humana;
Receitas produzidas durante as aulas foram publicadas,
incluindo depoimentos das detentas para demonstrar o
impacto em suas vidas.

“O curso de Panificação possibilitou não só o aprendizado de receitas e técnicas
como também o resgate da autoestima pessoal e profissional das participantes. O
envolvimento e dedicação das alunas foi diretamente proporcional à qualidade das aulas
e dos profissionais envolvidos no processo. Agradecemos à equipe da AVSI Brasil pela
sensibilidade em captar as necessidades do nosso público e converter em aprendizado”.
Equipe Pedagógica do Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto
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OLHARES DA MATA
Serra Talhada (PE)

Socioambiental

Out/2017 a Out/2018

Governo de Pernambuco (através da Secretaria de Meio Ambiente e
Sustentabilidade); Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH
Plonus Soluções em Engenharia e Meio Ambiente;
Secretarias Municipais de Meio Ambiente,
Cultura e Educação

Jovens de escolas públicas do município
sertanejo de Serra Talhada

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.

Categorias de

Atividades
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilizar a comunidade local sobre o projeto;
Construir agenda de trabalho participativa, apresentar e
validar plano de curso;
Selecionar jovens de escolas públicas e realizar formação
de 40 horas sobre fotografia participativa;
Realizar curadoria participativa das fotos e exposição
fotográfica;
Produzir materiais e organizar exposições;
Realizar exposições fotográficas;
Sistematizar a experiência.

Resultados

alcançados (2017)
•
•
•
•
•

Articulação de 22 entidades pertencentes ao
Comitê Gestor do PEMP (Parque Estadual Mata da
Pimenteira) realizada;
32 jovens selecionados para as oficinas de
fotografia participativa;
Oficina participativa em fotografia com 40 horas/
aulas realizada;
2.962 fotografias capturadas nos módulos práticos
das oficinas;
40 fotografias selecionadas (31 dos jovens e 09
do fotógrafo educador), através de curadoria
participativa com os jovens para realização das
exposições itinerantes.

“Mudou bastante o meu pensar sobre a Caatinga e o
meu relacionamento com as pessoas. Elas vão aprender a
respeitar e a amar a natureza. Através do projeto, eu pude
enxergar a importância da Caatinga e a sua beleza”.
Henrique Lima - jovem participante do projeto e um dos
autores fotográficos da Exposição Olhares da Mata.
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PROGRAMAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
(GRUPO NEOENERGIA)
Jan a Dez/2017

Neoenergia

Socioambiental; Energia e Meio Ambiente

Clientes da concessionárias Coelba, Celpe e Cosern, do grupo Neoenergia, classificados na categoria “baixa renda”
Reduzir o desperdício de energia elétrica através de projetos educativos, de troca/substituição de equipamentos
ineficientes por eficientes ou por meio da troca de resíduos para reciclagem.

Categorias de

Atividades
•
•
•
•
•
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Troca/substituição de lâmpadas ineficientes por eficientes LED;
Realização de palestras educativas sobre o uso eficiente e
seguro da energia elétrica;
Troca de resíduos por desconto na conta de energia;
Ações socioeducativas em escolas públicas através da
realização de oficinas educativas, práticas e artísticas;
Aulas sobre energia com visitas guiadas.

“Todos os meus móveis foram danificados
na inundação [no município] de Catende.
Ganhar a geladeira foi essencial, pois já foi
tão difícil reconquistar o que perdi. Chegou
na hora certa”.
Eliane Maria Bezerra
beneficiária de projeto em Pernambuco

COELBA
Bahia

Principais

Projetos
•
•
•
•
•

Energia com Cidadania - Comunidade e Unidades
Consumidoras;
Aulas de Energia – Museu da Energia, Usina Solar do
Estádio de Pituaçu e Unidade Móvel Educativa;
Vale Luz Comunidade, Empresa e Condomínio;
Festival “Tô Ligado” na Energia ;
Energia que Transforma.

Resultados

alcançados (2017)
•
•
•

99.268 lâmpadas trocadas/substituidas;
30.462  lâmpadas trocadas em instituições;
15.276 crianças e adultos visitaram o Museu da
Energia;  
4.967 pessoas visitaram a Usina Solar do Estádio de
Pituaçu;  
11.288 crianças do interior do estado participaram
de palestras educativas na Unidade Móvel;
267.551Kg de resíduos trocados por
R$ 74.679 em desconto nas contas de energia da
comunidade;
197 professores da rede pública e particular foram
capacitados sobre o uso eficiente da energia;
42 condomínios participaram do projeto Vale Luz;
2.006 crianças participaram do projeto Festival.

•
•
•
•
•
•

CELPE
Pernambuco

Principais

Projetos
•
•
•
•
•

Energia com Cidadania - Comunidade e Unidades
Consumidoras;
Aulas de Energia - Centro de Visitação Usina Solar São
Lourenço da Mata e Unidade Móvel Educativa;
Vale Luz Comunidade e Condomínio;
Festival “Tô Ligado” na Energia;
Energia que Transforma.

Resultados

alcançados (2017)
•
•
•
•
•
•
•
•

98.106 lâmpadas trocadas/substituidas;
33.628 lâmpadas trocadas em instituições;
10.598 crianças e adultos visitaram a Usina Solar São
Lourenço da Mata;
15.856 crianças e adultos do interior do estado
participaram de palestras educativas na Unidade
Móvel;
153.229 kg de resíduos trocados por
R$ 36.171 em desconto nas contas de energia da
comunidade;
31 condomínios participaram do projeto Vale Luz;
3.702 crianças participaram do projeto Festival;
162 professores da rede pública e particular foram
capacitados sobre o uso eficiente da energia.

COSERN
Rio Grande do Norte

Principais

Projetos
•
•
•
•
•

Energia com Cidadania - Comunidade e Unidades
Consumidoras;
Aulas de Energia – Espaço Ecoposto Energia Eólica;
Vale Luz Comunidade;
Festival “Tô Ligado” na Energia;
Energia que Transforma.

Resultados

alcançados (2017)
•
•
•
•
•
•

40.104 lâmpadas trocadas/substituidas;
16.484 lâmpadas trocadas em instituições;
6.385  crianças e adultos visitaram o Ecoposto;
112.610 kg de resíduos trocados por
R$ 24.257 em desconto nas contas de energia da
comunidade;
1.720 crianças participaram do projeto Festival;
69 professores da rede pública e particular
capacitados sobre o uso eficiente da energia.
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SEMENTE DE CIÊNCIA
Salvador (BA)

Set/2015 a Set/2018

Formação Profissional e Atividades Produtivas

Governo do Estado da Bahia (por meio da Secretaria de Justiça,
Direitos Humanos e Desenvolvimento Social – SJDHDS)
Arquidiocese de São Salvador e empresas locais

Jovens entre 16 e 24 anos em situação de vulnerabilidade social
Garantir um processo de desenvolvimento educativo e social para jovens residentes em comunidades vulneráveis em Salvador,
através da requalificação profissional e do acesso à ciência de forma didática, lúdica e interativa.

Categorias de

Atividades
•
•
•
•
•

Formação profissional para jovens em Suporte ao
Usuário de informática (Help Desk) e Construção Civil;
Reforço de disciplinas elementares (formação humana,
português e matemática);
Realização de atividades culturais e esportivas;
Preparação e inserção de jovens no mercado de
trabalho;
Promoção da Ciência, através do Centro de Difusão de
Ciência e do trailer de experimentos científicos.

Resultados

alcançados (2017)
•
•
•
•
•

445 jovens formados nos cursos de Helpdesk,
Eletricista Predial e Pedreiro de Obras;
280 jovens matriculados nos cursos de Helpdesk,
Eletricista Predial e Pedreiro de Obras;
91 jovens inseridos no mercado de trabalho;
857 visitas realizadas ao Centro de Difusão de
Ciência;
719 jovens alcançados com atividades culturais e
esportivas.

“Eu pude evoluir, mudei meu modo de
pensar e ainda melhorei minha convivência
familiar. Hoje posso dizer que o projeto
Semente de Ciência mudou minha vida”.
Anísio Neto - aluno no projeto
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PERSPECTIVAS 2018
Regionalização

Parceria entre AVSI Brasil e Fundação AVSI

SECRETÁRIO GERAL
DA FUNDAÇÃO AVSI
Giampaolo Silvestri

A Fundação AVSI optou para uma maior interligação entre as suas
filiais e as ONGs do seu network da América Latina, através de uma
nova organização que atuará em nível regional. Este processo se
concretizou por meio de uma parceria com a AVSI Brasil, permitindo
transferir parte dos seus recursos humanos para a Fundação AVSI,
favorecendo a atuação nesta nova iniciativa.

REGIONAL MANAGER
AMÉRICA LATINA
Fabrizio Pellicelli

O objetivo da regionalização é participar do desenvolvimento
das filiais da Fundação AVSI existentes no Peru, México e Equador,
atuar no fortalecimento das relações com os sócios fundadores e
ofertar uma supervisão ao projeto de direitos humanos no Brasil,
Colômbia, Costa Rica e Chile.

SUB-GERENTE
REGIONAL
Daniela Cuadra

As organizações sem fins lucrativos de diferentes países
latinoamericanos sócio fundadoras da Fundação AVSI são: ACDI
(Asociación Cultural para el Desarrollo Integral), da Argentina;
AVSI Brasil; CDM (Cooperação para o Desenvolvimento e a
Morada humana), no Brasil; Cesal, sediada na Espanha; Centro de
Recuperação e Educação Nutricional (CREN), no Brasil; Crecemos
DIJO (México); Fundación Domus, no Chile; e Fundación Sembrar,
no Equador. Contamos também com um sócio operacional na
Venezuela, a Fundación San Antonio.

VENEZUELA

PERU

MÉXICO

EQUADOR

COSTA RICA

COLÔMBIA

CHILE

BRASIL

ARGENTINA

Com a regionalização, será possível estabelecer uma aproximação
maior entre as sedes latinoamericanas da AVSI, em nível estratégico
e operacional, fortalecendo uma rede de instituições com
expertise nas áreas do desenvolvimento, bem como gerar maior
diálogo entre as ONGs do network da Fundação AVSI.

ASSESSORA
REGIONAL
Paula Leopoldino

MÉXICO

COSTA RICA
VENEZUELA
COLÔMBIA

BRASIL

EQUADOR

PERU

CHILE
ARGENTINA
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Perspectivas 2018

Novos projetos

ENEL COMPARTILHA INFRAESTRUTURA - CISTERNAS
Morro do Chapeu e Cafarnaum (BA)

Abr/2018 a Abr/2019

Famílias de comunidades rurais de Morro do Chapeu e Cafarnaum

Enel Green Power (EGP)

Socioambiental

Pertiga Construções

Contribuir para o acesso à água doce e complementação das fontes de abastecimento de água para 100 famílias de povoados
do semiárido baiano, com a implementação de sistemas de captação e aproveitamento da água da chuva.

Categorias de

Atividades
•
•

Construção e/ou reparo de cisternas familiares para aproveitamento de água da chuva;
Capacitação para uso e manutenção do sistema.

ENEL COMPARTILHA INFRAESTRUTURA - BIOÁGUA FAMILIAR
Morro do Chapéu e Cafarnaum (BA)
Socioambiental

Abr/2018 a Abr/2019

Enel Green Power (EGP)

Famílias residentes nos municípios beneficiados

Contribuir para o desenvolvimento sustentável dos povoados com a implantação da tecnologia do sistema bióagua familiar, que
envolve a reutilização de águas cinzas, promovendo práticas de cultivo agroecológico e segurança alimentar para 60 famílias.

Categorias de

Atividades
•
•
•
•
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Construção de Sistemas de Bioágua Familiar;
Assistência técnica para uso e manutenção do sistema;
Educação agroecológica;
Educação alimentar e nutricional.

Perspectivas 2018 • Novos Projetos

BEM SOCIAL ESPORTE
Betim (MG)
Socioeducativo

Abr/2018 a Abr/2019

Lei Estadual de Incentivo ao Esporte e Nemak

Crianças e adolescentes de 9 a 15 anos, matriculadas na escola formal e moradoras do
Aglomerado Jardim Teresópolis em Betim/MG.

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento socioeducacional do Aglomerado Jardim Teresópolis
através do esporte social com crianças e adolescentes da comunidade.

Categorias de

Atividades
•
•
•

Prática de futsal e vôlei;
Prática de jogos cooperativos;
Torneio integrador na conclusão do projeto.

COMUNIDADE EMPREENDEDORA
Mar/2018 a Mar/2019

Desenvolvimento Urbano e Local

Fomentar o desenvolvimento local e geração de renda para os grupos formados e a comunidade onde estão inseridos
os empreendimentos solidários, atuando na capacitação para produção, gestão e comercialização.
Enel Distribuição Rio

Enel Distribuição Ceará

Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (RJ)

Fortaleza (CE)

8 grupos produtivos (totalizando160 beneficiados
diretos e 480 indiretos)

77 grupos produtivos (totalizando 770 beneficiados
diretos e 1.771 indiretos)

Categorias de

Categorias de

Atividades

Atividades

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Identificar grupos produtivos;
Estudar potencialidades comerciais dos municípios
dos grupos;
Selecionar grupos produtivos;
Formar e qualificar os grupos;
Criar comercializadora;
Business Plan da comercializadora;
Participar de feiras e/ou eventos;
Divulgar através de site, redes sociais e mídia.

•
•
•
•
•
•

Identificar novos grupos produtivos e acompanhar
os grupos já existentes;
Estudar potencialidades comerciais dos municípios
dos grupos;
Formar e qualificar os grupos;
Potencializar a comercializadora;
Business Plan da comercializadora;
Participar de feiras e/ou eventos;
Divulgar através de site, redes sociais e mídia.
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GESTÃO DE CENTROS DE RECEPÇÃO E
ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO VENEZUELANA EM RORAIMA
Boa Vista (RR)
Emergência Humanitária

Jun/2018 a Dez/2018

ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados)

Crianças e adultos venezuelanos

Fundação AVSI

Contribuir para o acesso a serviços básicos e respeito aos direitos humanos da população venezuelana em busca de acolhida,
através da gestão de 3 abrigos na cidade de Boa Vista.

Categorias de

Atividades
•
•
•
•
•
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Implementar a gestão dos abrigos junto a ACNUR;
Cooperar com outros atores envolvidos nas atividades dos abrigos;
Gestão de casos de proteção em situação de alta vulnerabilidade;
Fortalecer a participação de comitês e subgrupos dentro dos abrigos;
Assegurar a distribuição equitativa e digna de produtos alimentícios e não-alimentícios.
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CIRANDA EDUCATIVA
Catu (BA)
Socioeducativo

Fev/2018 a Dez/2018

CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
de Catu, por meio de patrocínio da Petrorecôncavo

Crianças e adolescentes das comunidades rurais
de Pedras, Flechas e Veadinho

PetroReconcavo; Prefeitura de Catu;
Instituto Federal Baiano

Contribuir para a oferta de educação integral de 20 alunos, moradores das comunidades rurais de Pedras, Veadinho e Flechas,
por meio da oferta de atividades esportivas, cultivo de horta, educação ambiental e segurança alimentar.

Categorias de

Atividades
•
•
•

Construção e cultivo de horta para valorização da
atividade agrícola, educação ambiental e segurança
alimentar;
Mutirão para avaliação nutricional;
Oficinas sobre alimentação saudável com alunos e
seus responsáveis.

“O projeto é uma forma de os meninos
aprenderem a viver com a terra, porque nós, que
somos daqui, sobrevivemos disso. É muito bom
que eles também consigam aprender desde
pequenininhos o significado do plantar, do colher”.
Marinez Rocha - mãe de aluno do projeto
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ENEL COMPARTILHA OPORTUNIDADE
Fev/2018 a Fev/2019

Formação Profissional e Atividades Produtivas;
Desenvolvimento Urbanoi e Local

Jovens e adultos caracterizados como
“baixa renda”

Enel Distribuição Rio

Enel Distribuição Ceará

Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (RJ)

Fortaleza (CE)

Formar 80 alunos e encaminhar 40% dos
alunos para entrevistas de trabalho.

Formar 64 alunos e encaminhar 30% dos
alunos para entrevistas de trabalho

Categorias de

Atividades
•
•
•
•
•
•

Definir localidades de acordo com as pesquisas de reconhecimento de território;
Estabelecer parceiros para ministrar as aulas;
Elaborar processo seletivo para garantir participação efetiva dos alunos;
Aplicar os cursos;
Acompanhar rendimentos dos jovens durante o curso;
Acompanhar os jovens para o mercado de trabalho.

FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO - PARQUE DA CHAPADA DIAMANTINA
Andaraí (BA)

Mai/2018 a Dez/2018

Enel Green Power

Moradores das comunidades Fazenda Velha e Garapa/Roncador,
localizadas no Parque Nacional da Chapara Diamantina

Socioambiental
Prefeitura de Andaraí;
Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio)

Contribuir para preservação e valorização do patrimônio cultural imaterial das comunidades quilombolas e fornecer acesso à
energia através de sistemas fotovoltaicos àqueles que não possuem acesso ao sistema tradicional.

Categorias de

Atividades
•
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Construção de duas sedes para a Associação de Moradores e Produtores da Fazenda Velha e
a Associação Comunitária do Garapa/Roncador.
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REVITALIZAR
Belo Horizonte (MG)

Mar2018 a Mar/2019

Pessoas sentenciadas a cumprir prestação
de serviços à comunidade

Tribunal de Justiça de Minas Gerais
Prefeitura de Belo Horizonte – PBH; Batalhão de Bombeiros de
Operações em Desastres de Minas Gerais

Incluir e inserir socialmente os sentenciados a pena de Prestação de Serviços à comunidade, promovendo a responsabilização,
com liberdade e manutenção dos vínculos comunitários e familiares, no intuito de prevenir a prática de novos crimes.

Categorias de

Atividades
•
•
•

Capacitar em Noções Básicas de Brigadista Florestal os sentenciados encaminhados pelo TJMG;
Encaminhamento e inserção dos cumpridores nos parques municipais, áreas verdes e órgãos públicos da
Prefeitura de BH para o cumprimento da pena;
Acompanhamento e triagem socioeconômica dos cumpridores em condição de vulnerabilidade social
para eventuais encaminhamentos à rede socioassistencial.

JUCATI SUSTENTÁVEL 2
Jucati (PE)
Socioambiental

Jan/2018 a Jun/2019

Fundação Banco do Brasil

Agricultores familiares e alunos de escolas de Jucati

Potencializar as ações já implantadas, expandindo e incrementando a experiência vivenciada em sua primeira versão.

Categorias de

Atividades
•
•
•
•
•
•
•

Mobilização dos Conselhos de Associações Rurais e identificação das famílias;
Assistência técnica voltada ao uso e manutenção do bioágua e assessoria voltada à agroecologia;
Campanha e atividades educativas com foco na educação familiar e nutricional junto a escolas;
Implantação das Tecnologias Sociais do Bioágua Familiar e de Cisternas: água de beber e de produção (16 e 52 mil litros);
Oficinas de educação sanitária e ambiental junto às famílias;
Elaboração de materiais educativos e da comunicação;
Fortalecimento da comercialização de insumos agroecológicos.
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Voluntariado corporativo
O Programa de Voluntariado da AVSI Brasil é uma ação que permite 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 (BA).
Essa iniciativa é de grande importância por diversos motivos. Uma parte da nossa equipe atua em funções administrativas
e de gestão, que acontecem longe dos territórios onde a nossa ação encontra as pessoas mais necessitadas. Ir ao encontro
das crianças, olhá-las nos olhos, conversar com elas, mantém vivo em todo o corpo de profissionais o ideal e as motivações
que permitem a originalidade das nossas ações.
Realizando o voluntariado, mês a mês, os colaboradores passam a transmitir dentro do trabalho uma nova forma de
participar da organização, de estar junto com os colegas, unindo à competência técnica uma sensibilidade humana
fundamental para a formação de um bom profissional.
Os colaboradores que aderem ao Programa de Voluntariado contam que a experiência é um bem não apenas para o outro,
mas sobretudo para si próprio. De diversas maneiras, relatam que o voluntariado acende em seus corações a gratuidade, a
solidariedade e a ternura, um “amor que se faz próximo e concreto” (Papa Francisco).
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Ao estar diante das crianças e
com alguns colegas de trabalho,
consegui notar que o fato de me
doar para elas, mesmo com a minha
falta de experiência de lidar com
tantas crianças, fez meu coração
se dilatar na sua capacidade de
acolher o outro. Eu me tornei mais
humano. Não resolvo o problema
do mundo mas, daquele dia em
diante, o meu coração tornou-se
mais alegre e livre olhando para a
necessidade das crianças.
Jeferson Batista
Analista de Aquisições
e Contratos

“Ser voluntária, para mim, é
sinônimo de doar ao próximo o
melhor de nós mesmos. Por mais
que tenha sido uma pequena parte
do dia, participar do Programa de
Voluntariado e viver uma realidade,
por vezes, tão distante, reacende
em mim a esperança de que é
possível construir um mundo
melhor”.

“O amor que recebi das crianças
é impossível de descrever. Foram
momentos ímpares: correr com
eles, brincar, vê-los cantando e
agradecendo a Deus pelo alimento
na hora da refeição. As crianças são
ativas, vivas, como tem que ser.
Eu estou grata por ter vivido esse
momento que define o verdadeiro
significado do amor e da felicidade
plena”

Rachel Alves
Gerente de Projetos

Perpétua Barbosa
Coordenadora Financeira
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Histórico do balanço contábil
2017

2016

2015

2014

2013

RECEITAS DAS ATIVIDADES
Receita de contratos

20.078.694

21.527.492

21.394.570

17.921.167

12.481.769

Receita de convênios

1.767.843

3.497.153

2.140.821

1.481.030

2.993.743

Receita de doações

2.318.489

1.964.269

2.462.055

3.053.671

85.631

24.165.026

26.988.913

25.997.446

22.455.867

15.561.143

Total

DESPESAS DAS ATIVIDADES
Despesas com contratos,
convênios e doações

-20.148.145

-23.449.579

-23.234.114

- 19.525.986

- 12.722.823

-3.460.200

-3.060.783

-2.612.826

- 2.453.865

- 1.899.328

Depreciação

-49.225

-415.492

-98.999

- 58.413

-

Outras receitas não
operacionais

49.977

18.000

3.797

30.800

21.100

-23.607.592

-26.907.855

-25.942.141

- 22.007.465

- 14.601.051

Despesas gerais e
administrativas

Total

RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras

167.466

160.598

154.933

88.565

74.485

Despesas financeiras

-245.738

-146.003

-225.737

- 200.006

- 108.345

Total

-78.271

14.596

-70.804

- 111.441

- 33.860

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (REINVESTIDO EM FINS ESTATUTÁRIOS)
Total
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479.163

95.655

-15.500

336.961

926.232

Relatório da Auditoria
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Como
Colaborar
Creche

Luigi Giussani

Através de uma contribuição financeira estável
e duradoura, pessoas físicas ou jurídicas podem
“apadrinhar” uma criança da Creche Luigi
Giussani, em Salvador (Bahia). Esse apoio irá custear
parte das despesas da instituição. Atualmente,
colaboradores da AVSI Brasil e um grupo de
pessoas físicas de uma empresa local destinam uma
contribuição fixa anual para a creche.

Doação para

Projetos

Pessoas físicas ou jurídicas podem realizar uma
doação e contribuir com o desenvolvimento de
projetos. Para a iniciativa privada existem várias
modalidades de apoio aos projetos da AVSI: 1)
patrocínio via Lei de Incentivo, investindo em
projetos sociais parte dos recursos que pagariam
de Imposto de Renda; 2) dedução do lucro
operacional (até 2%); 3) programas de dedução
por meio de campanha entre os colaboradores,
que aceitam destinar uma quantia fixa do próprio
salário para financiar uma iniciativa.
Em 2017, colaboradores de uma empresa parceira
deduziram uma quantia fixa do próprio salário,
para ampliar as atividades de um projeto em
Catu (Bahia), beneficiando crianças e jovens de
três comunidades rurais. Em paralelo, a empresa
também passou a contribuir com uma doação fixa
mensal para incrementar ainda mais as ações do
projeto.

Voluntariado
externo

Ao longo do ano, necessitamos do apoio de pessoas
que livremente se proponham a contribuir com
a realização das nossas iniciativas nos diferentes
setores e locais onde atuamos. Os estudantes e
profissionais voluntários terão a oportunidade
de adquirir uma rica experiência prática em
projetos sociais, desenvolvendo competências
pessoais e profissionais.

Contato: apoio@avsi.org.br / ascom@avsi.org.br
Você será muito bem-vindo(a).

Parceiros institucionais

União Europeia
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Somos Rede AVSI

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

www.avsibrasil.org.br

