Apresentação
institucional

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.

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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Temas de atuação

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.

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.

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.

Nossos Projetos

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.

Bahia
•

Apadrinhamento a Distância

•

Ciranda Educativa

•

Ciranda Esportiva

•

Enel Compartilha Infraestrutura - Bioágua Familiar

•

Enel Compartilha Infraestrutura - Cisternas domiciliares

•

Educação Nutricional e Desenvolvimento Integral

•

Estudo sobre Estratégias de Resiliência

•

Enel Compartilha Infraestrutura - Fortalecimento

Comunitário
•

Interiorização para o Trabalho

•

Neoenergia Programa de Eficiência Energética

•

Guerreira Zeferina

•

Semente de Ciência

Ceará
•

Enel Compartilha Empreendedorismo

•

Ecoenel

•

Enel Compartilha Consumo Consciente

•

Enel Compartilha Oportunidade

Goiás
•

Enel Compartilha Consumo Consciente

•

Estudos de Sustentabilidade e Criação
de Valor Compartilhado

•

Desenvolvimento Econômico de
Produtores Rurais Familiares

Minas gerais
•

Apadrinhamento a Distância

•

Árvore da Vida

•

Bem Social Esporte

•

Revitalizar

Pernambuco
•

Jucati Sustentável 2 - Bioágua, Agroecologia e Segurança Alimentar

•

Neoenergia Programa de Eficiência Energética

•

Olhares da Mata

Rio de Janeiro
•

Apadrinhamento a Distância

•

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

•

Enel Compartilha Empreendedorismo

•

Ecoenel

•

Enel Compartilha Consumo Consciente

•

Enel Compartilha Oportunidade

•

Light – Comunidade Eficiente

•

Light Recicla

Rio Grande do Norte
•

Neoenergia Programa de Eficiência Energética

Roraima
•

Centros de Recepção e
Assistência de Venezuelanos

APAC: Superando
Fronteiras
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.

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

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.

\
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.

Mapa de Atuação - Regionalização

Programa de Compliance
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.

www.ouvidordigital.com.br/avsibrasil
0800 892 5064

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.

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

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

Parceiros Institucionais

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

/avsibrasil
www.avsibrasil.org.br

Somos rede AVSI

