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UMA MENSAGEM DO NOSSO FUNDADOR
Queridos amigos e apoiadores,
O Coronavírus fez com que 2020 fosse um ano difícil e sem precedentes para todos nós, com
grandes desafios para nossos jovens e membros da equipe, obrigando-nos a repensar nossas
atividades e práticas enquanto organização.
A pandemia atingiu nossa capacidade de oferecer atendimento e suporte no modo presencial e
afetou as comunidades nas quais trabalhamos de maneira ainda mais intensa do que muitos outros
lugares, criando novas demandas. Além do aumento dos riscos para a saúde relacionados à
pandemia em si e do fechamento das escolas, essas demandas incluíram o enfrentamento de
questões de saúde mental por parte de alguns jovens, uma maior exposição a episódios de
violência doméstica e dificuldades financeiras.
Nossa resposta à crise se baseou numa política de proteção e sustentabilidade. Isso significou
priorizar o bem-estar, a saúde e a segurança da equipe e dos jovens dos nossos programas, assim
como oferecer suporte contínuo, sempre que possível, àqueles jovens que estiveram mais
vulneráveis ao longo desse período. Também significou trabalhar duro para garantir que a Luta
pela Paz seguisse suficientemente sustentável para continuar trabalhando por muitos anos mais,
apesar da crise econômica e dos demais desafios que a pandemia trouxe.
2020 também foi nosso 20° aniversário global, um marco histórico para qualquer organização.
Afirmo, com muita humildade, que nossos jovens e nossa equipe demonstraram esse ano a mesma
força e determinação que vêm demonstrando ao longo das últimas duas décadas.
Graças a isso - e aos nossos apoiadores e financiadores - atravessamos o ano com todos os
colaboradores e colaboradoras em seus postos, oferecendo a assistência essencial e em segurança.
Para além disso, como vocês verão neste relatório, nossas equipes inovaram nos métodos de
trabalho - que passaram a incluir mecanismos virtuais de oferta de atividades e apoio, por exemplo
- e implementaram novos projetos relacionados à pandemia, em colaboração com parceiros locais
e internacionais. Tivemos a oportunidade de nos adaptar, aprender e oferecer o que talvez seja a
maior diversidade de serviços e suporte em toda nossa história.
Sem dúvida enfrentaremos novos desafios pela frente no ‘novo normal’ do mundo pós-pandêmico.
No entanto, não consigo imaginar uma companhia melhor que a de nossos jovens, nossa equipe e
nossos apoiadores para caminhar conosco ao longo dos próximos 20 anos.

Luke Dowdney MBE
Fundador

2
L U T A

P E L A

P A Z

-

R E L A T Ó R I O

A N U A L

2 0 2 0

SOBRE O QUE FAZEMOS

A

creditamos que para qualquer jovem alcançar
todo o seu potencial, ele precisa ter acesso a
oportunidades, uma rede de suporte e um
ambiente seguro. Nas comunidades onde
trabalhamos, os jovens enfrentam com
frequência barreiras ao seu desenvolvimento, que
incluem a falta de acesso a direitos básicos e os altos
índices de violência em suas diversas formas. Para
enfrentar esses desafios, nós atuamos a partir de três
focos estratégicos:
Em nossas Academias, nós apoiamos diretamente os
jovens a desenvolverem seu potencial através de
programas integrados e baseados em nosso modelo
de Cinco Pilares.
Por meio de nossa Aliança, promovemos o
intercâmbio de habilidades, conhecimentos e apoio
entre organizações parceiras ao redor do mundo, com
o intuito de fortalecer programas de desenvolvimento
de jovens.
Com Coletivos, trabalhamos em comunidades e
integramos diversos atores, serviços e organizações para
colaborar em diferentes programas de prevenção de
violência e apoio a jovens.
Os desenhos dos nossos programas são inspirados pelo
Modelo de Saúde Pública e adaptados aos nossos
contextos de atuação, na medida em que buscamos
identificar os fatores de risco e os impactos da
violência na vida dos jovens para a
construção de respostas efetivas nos
níveis primário, secundário e
terciário. No nível primário,
buscamos promover os direitos
e a inclusão socioeconômica
de crianças e jovens que vivem
em comunidades afetadas
pelas
desigualdades
e
violência.
No
nível
secundário, focamos em
pessoas ou grupos em
situação de risco de se
tornarem
vítimas
ou
autores. E no nível
terciário, apoiamos a
construção de novas
trajetórias de jovens
expostos à violência.
Fight for Peace e Luta pela
Paz compartilham
metodologia, valores e
estratégia, mas são duas entidades
legalmente separadas. Fight for Peace
é uma organização de caridade
registrada no Reino Unido e a Luta pela
Paz é uma ONG sem fins lucrativos
registrada no Brasil.

3
L U T A

P E L A

P A Z

-

R E L A T Ó R I O

A N U A L

2 0 2 0

NOSSA TEORIA DA MUDANÇA

A LUTA PELA PAZ ATUA EM COMUNIDADES AFETADAS PELA
DESIGUALDADE E A VIOLÊNCIA ATRAVÉS DE TRÊS LINHAS ESTRATÉGICAS:

ACADEMIAS
Apoiamos
diretamente os
jovens em
nossas
Academias, no
Rio de Janeiro e
em Londres,
através da
metodologia
dos 5 pilares.

ALIANÇA
Usamos o
aprendizado de
nossas Academias
para treinar e
apoiar outras
organizações
comunitárias ao
redor do mundo

A troca fortalece
os programas
voltados para
jovens, tanto os
dos parceiros
quanto os
nossos

COLETIVOS
Através da
metodologia do
impacto coletivo,
integramos
múltiplos atores e
serviços
comunitários no
apoio a jovens.

Comunidades
são mais
colaborativas e
inclusivas
visando a
proteção de
jovens

Jovens
alcançam seu
potencial
máximo
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DESTAQUES E NÚMEROS DE 2020
2020 não foi um ano fácil para ninguém. Os desafios que surgiram com a pandemia de Covid-19 e as medidas restritivas
tomadas para evitar o aumento de contágios tiveram um grande impacto em nosso trabalho e no formato dos nossos
programas, acarretando mudanças em relação às edições passadas.
Como mostramos no presente relatório, as dificuldades de 2020 representaram também uma grande oportunidade de nos
adaptar e aprender como organização, além da possibilidade de oferecer a mais ampla e inovadora variedade de serviços
de apoio dos nossos 20 anos de história.

DESTAQUES DE 2020
CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE E
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
A campanha Coragem Solidária da Luta
pela Paz fez a diferença para 3.500
moradores do Complexo da Maré ao
distribuir mais de 3.140 cestas de
alimentos e artigos essenciais. Também
foram entregues 2.500 cestas de alimentos
a jovens e famílias de Kingston, Jamaica.

COLABORAÇÃO COM SIR LEWIS
HAMILTON
Fizemos uma parceria com Sir Lewis
Hamilton e com a Comic Relief, ambos
apoiadores da Luta pela Paz, para chamar
atenção para nosso trabalho por meio do
Instagram e de uma peça emitida pela BBC
Radio 4, tendo o campeão de F1 como
editor convidado.

PRÊMIO CHILDREN & YOUNG
PEOPLE NOW 2020
O impacto do projeto especial da nossa
academia de Londres foi reconhecido pelo
prêmio Children & Young People Now 2020
na categoria Justiça Juvenil.

100 MELHORES ONGs DO BRASIL
A Luta pela Paz foi eleita uma das 100 melhores ONGs do Brasil pelo terceiro ano consecutivo.

UMA NOVA ABORDAGEM PARA A SAÚDE MENTAL
Em parceria com Unicef, desenvolvemos os Diários da Quarentena, uma metodologia inovadora de atendimento em
saúde mental para crianças, adolescentes e jovens.

£99.770 EM FINANCIAMENTO INDIRETO A ORGANIZAÇÕES QUE INTEGRAM A ALIANÇA
Contribuímos para que organizações de todo o Reino Unido pudessem oferecer programas de educação alternativos aos
jovens.

PARCERIA THE PAN-NEWHAM
Lançamento oficial da parceria Pan-Newham, que reúne parceiros do bairro Newham, na região de East London, para
compartilhar recursos e conhecimento, além de oferecer suporte integrado e holístico a crianças, jovens e suas famílias.

ADVOCACY E INFLUÊNCIA EM POLÍTICAS EM KINGSTON
Oferecemos suporte a diversas agências governamentais da Jamaica no desenvolvimento de políticas públicas de
resposta à Covid-19, usando a oportunidade para defender nosso posicionamento a respeito de diversos assuntos
importantes que têm impacto na vida de jovens e outros atores comunitários.
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DESTAQUES E NÚMEROS DE 2020
2020 EM NÚMEROS

1.889

jovens participaram de
maneira remota e
presencial em programas
e serviços de nossas
Academias em Londres e
no Rio de Janeiro

40

parceiros
trabalhando juntos
no programa Unity
& Peace (UP)*

546

127

organizações ativas
na Aliança Luta pela
Paz, com treinamento
e entrada de 10
novas organizações
em 2020

jovens
participaram
do programa
Unity & Peace
(UP), na
Jamaica

30

parceiros
trabalhando
juntos na parceria
Pan-Newham*

*Um coletivo da Luta pela Paz

JOVENS
Gênero
Academia de Londres:

81%

18%

masculino

feminino

1%

não
informado

Academia do Rio:

51%

48%

masculino

feminino

1%

não
informado

EQUIPE

Raça e etnia
Academia
de Londres:

21%

15%

70

12%

amarelos multiraciais

brancos

36%

4%

negros

pessoas
trabalhando nas
Academias, na
Aliança e nos
Coletivos de
Londres

outros grupos

12%

não informado

Academia do Rio:

72%

23%

negros

67

brancos

pessoas
trabalhando na
Academia do Rio

4%

não informado
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ACADEMIAS
ACADEMIA DE LONDRES
Em 2020, garantimos que nossos serviços da Academia de Londres permanecessem disponíveis para os jovens,
especialmente para aqueles em situação de maior vulnerabilidade. Isso significou a adaptação a diferentes níveis de
restrições da quarentena e a oferta remota de programas e atividades. Sempre que possível, mantivemos o apoio presencial
e ampliamos nossos serviços em comunidades locais de North Woolwich e Newham em resposta às novas demandas
identificadas.

EM 2020:
• Oferecemos sessões de esporte, desenvolvimento pessoal e mentoria, além de

apoio para acesso ao mercado de trabalho e desenvolvimento de habilidades de
liderança. As atividades foram realizadas de maneira presencial e remota de acordo
com as restrições da quarentena e protocolos de distanciamento social.

• Priorizamos o suporte aos jovens em situação de maior vulnerabilidade.

O Projeto
Especial, por exemplo, foi desenhado para dar uma resposta à exposição de jovens
homens a situações de violência e trauma, oferecendo apoio para que eles sejam
capazes de transformar suas trajetórias de vidas de maneira efetiva.

• Por meio de nosso Fundo de Emergência Vital (Emergency Living Fund), oferecemos
apoio local a jovens cujas famílias enfrentaram graves dificuldades econômicas
como resultado da pandemia de Covid-19.

• Realizamos a distribuição de alimentos e itens essenciais a jovens e a famílias em
situação mais vulnerável.

• Implementamos o programa Twilight, para crianças de 7 a 14 anos, com a oferta de
esportes e atividades lúdicas, além de refeições nutritivas.

• Oferecemos sessões de Aprendizagem em Quarentena (Lockdown Learning), com

oportunidades de desenvolvimento profissional e qualificação para nossa equipe,
que incluíram o treinamento de nossos professores de boxe e artes marciais para a
incorporação de mentoria e desenvolvimento pessoal nas sessões de esporte por
meio do curso Campeões na Vida (Life Champions).

• Começamos a trabalhar no Jardim da Paz em nossa Academia de Londres, um lugar
de paz, tranquilidade e memória. O espaço é pensado para momentos de reflexão e
para homenagear as pessoas queridas que nós perdemos.

• Demos as boas vindas a Jenny Oklikah como a nova CEO da Luta pela Paz. Jenny
passou a liderar nosso trabalho no Reino Unido, na Jamaica e na Aliança.

• Implementamos uma série de medidas com objetivo de garantir o bem-estar de

nossa equipe, incluindo a criação de um programa de assistência profissional a
funcionários e capacitação de gerentes para que possam apoiar da melhor maneira
os integrantes da equipe. Também lançamos uma pesquisa sobre bem-estar para
compreender as necessidades e os desafios da nossa equipe.

IMPACTO EM 2020

367

sessões de
esporte,
incluindo 64
vídeos de
treinamento

471

sessões remotas de
mentoria/assistência,
com 164 jovens
contatados durante o
período de quarentena

Suporte financeiro para

28

113

jovens e famílias
por meio do
Fundo de
Emergência
Vital

entregas de
alimentos
para jovens e
famílias nas
comunidades

*As sessões incluem esporte, mentoria, desenvolvimento pessoal, educação e empregabilidade.
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10

oficinas de
treinamento
oferecidas à
equipe da Luta
pela Paz

ACADEMIAS
Fiz várias aulas online para ajudar a manter meu condicionamento físico e, ao mesmo tempo, mantive a corrida
como exercício ao ar livre. As aulas online foram uma ótima maneira de socializar com meus colegas de equipe
e treinadores, com quem eu não podia ter contato presencial durante a quarentena.
Jovem da Academia de Londres

ESTUDO DE CASO: A HISTÓRIA DE MEGAN

UM PROJETO ESPECIAL PREMIADO

SE EU CONSEGUIR ENCARAR A INTENSIDADE DAS
SESSÕES DE ESPORTES DA LUTA PELA PAZ, EU VOU
CONSEGUIR ENCARAR OS DESAFIOS DA VIDA
Megan** é uma integrante da Luta Pela Paz em Lodres, que
frequenta as aulas de boxe, muay thai e as sessões de
Lutadoras***, além de receber mentoria individual e
orientação para empregabilidade. Ela foi apresentada à Luta
Pela Paz oito anos atrás. Naquele momento, Megan pensou:
“se eu conseguir encarar a intensidade das sessões de
esportes da Luta pela Paz, eu vou conseguir encarar os
desafios da vida”.
Em 2020, Megan teve seus altos e baixos. Durante a pandemia
de Covid-19, ela se sentiu motivada em alguns momentos, mas
em outros ficou muito desmotivada. Para ela, as sessões de
esportes eram mais estimulantes quando aconteciam de
maneira presencial do que quando passaram à modalidade
online. Megan também teve que estudar de casa, o que
representou um desafio para ela.
A jovem recebeu doações de alimentos e também suporte do
Fundo de Emergência Vital, que fizeram uma grande
diferença em sua vida e na dos membros de sua família, além
de ajudá-la a se manter confiante e otimista.
Agora, Megan está procurando trabalho. Ela atualizou seu
currículo e já foi chamada para entrevistas, graças ao apoio à
empregabilidade que ela recebeu na Luta Pela Paz. Quando
encontrar um emprego, Megan planeja sair de casa, algo que
até agora ela nunca havia pensado que fosse possível.

O Projeto Especial (Special Project) da Luta pela
Paz ganhou o prêmio Children & Young People
Now 2020 na categoria Justiça Juvenil. A cerimônia
online foi realizada no começo de 2021.
O Projeto Especial é sediado na Academia de
Londres e tem como objetivo oferecer uma
resposta a situações de violência e trauma entre
homens jovens, apoiando-os para que sejam
capazes de transformar suas vidas de maneira
significativa.
O projeto busca oportunizar o desenvolvimento
dos jovens e o acesso à educação e oportunidades
de emprego. O trabalho é desenvolvido para que
os participantes tenham um olhar positivo sobre si
mesmos, fortaleçam seus vínculos e construam
uma visão positiva sobre seu próprio futuro a partir
da análise crítica da realidade social.
Com um apoio intenso, o projeto oferece
oportunidades para que os jovens se desenvolvam
e cuidem de sua saúde emocional, além de
prevenir a reincidência em situações de violência.

**O nome da jovem foi alterado para proteger sua privacidade.
***Lutadoras é um grupo de apoio mútuo formado por jovens mulheres que trabalham juntas pelo crescimento pessoal de cada integrante.
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ACADEMIAS
ACADEMIA DO RIO
No Rio de Janeiro, nossa equipe reagiu rapidamente ao começo da pandemia de Covid-19, criando um plano emergencial
para dar resposta aos impactos mais severos na Maré. Desenvolvemos novas metodologias e formas de atuação,
articulamos parcerias com organizações locais para implementar um amplo projeto emergencial de apoio às famílias e
jovens mais vulneráveis, e trabalhamos para o fortalecimento da rede de proteção local.
Com inovação, criatividade e comprometimento de toda equipe, fomos capazes de assegurar a continuidade do nosso
trabalho através da oferta de atividades em espaços seguros online para crianças, adolescentes e jovens.

EM 2020:
• Em resposta aos efeitos da pandemia, realizamos a

• Desenvolvemos a campanha Nós com Elas,

• Adaptamos nossa oferta de serviços à modalidade online

• Trabalhamos em parceria com outras organizações locais

com foco na
disseminação de informações pautadas nas temáticas de
gênero. A campanha alcançou 54.121 pessoas por meio de
nossas redes sociais.

campanha Coragem Solidária para arrecadar recursos para
a compra de itens de higiene pessoal e alimentação para
famílias em situação de maior vulnerabilidade na Maré.

para articular a Rede de Atendimento às Mulheres da
Maré com o propósito de fortalecer os fluxos de
acolhimento e cuidado de mulheres mareenses.

para garantir que nossos jovens continuassem a se
desenvolver e mantivessem contato com seus pares.

• Em parceria com UNICEF, Observatório de Favelas e Redes

• Organizamos uma corrida virtual gratuita em parceria

da Maré, buscamos fortalecer a rede de proteção local de
crianças e adolescentes. Através do Criando Rede, nós:

com a nossa embaixadora, a jornalista Carol Barcellos,
com o objetivo de promover a sensibilização sobre a
violência contra mulheres.

• Oferecemos apoio psicossocial a famílias em situações de
maior vulnerabilidade por meio visitas domiciliares,
encaminhamentos à rede de proteção e entrega de Maré
Card, um cartão pré-pago destinado à compra de artigos
essenciais em comércios locais.

• Comprometidos com uma sociedade mais inclusiva,

organizamos treinamentos para nossa equipe, fizemos
mudanças estruturais em nossa Academia e realizamos
uma avaliação diagnóstica para compreender como
nossos programas e serviços prestados podem atender
melhor às demandas de pessoas com deficiência.

• Desenvolvemos os Diários da Quarentena, uma nova
metodologia de atendimento em Saúde Mental para
crianças, adolescentes e jovens.

• Fomos reconhecidos uma vez mais como uma das 100

• Treinamos

30 Jovens Mobilizadores da Maré para produzir
e compartilhar conteúdo sobre saúde mental. Os vídeos
produzidos alcançaram 28 mil pessoas nas redes sociais.

IMPACTO EM 2020

3.500

Mais de
pessoas apoiadas
com a distribuição de
951 Maré Cards e
3.140 cestas de
alimentos e artigos
essenciais.

240

sessões de mentoria e
suporte social, e 560 visitas
domiciliares presenciais em
apoio às famílias mais
vulneráveis da Maré.

melhores ONGs do Brasil pelo Instituto Doar, AMBEV Voa e
O mundo que Queremos.

451

253

sessões online de esportes de
combate, com a participação de
842 jovens ao longo de 10 meses,
período durante o qual nossa
academia esteve fechada em
virtude da pandemia

28.000

sessões
presenciais de
esporte, com a
participação
de 503
jovens.****

34

Mais de
pessoas alcançadas pela
campanha online CRIAndo Rede,
de apoio a lideranças jovens
comunitárias, para fomentar o
diálogo sobre saúde mental

mulheres
apoiadas em
nossos grupos de
discussão do Nós
com Elas.

98

sessões de apoio à
empregabilidade, 67 sessões
de educação, 61 sessões de
desenvolvimento pessoal e
108 sessões de liderança
juvenil.

1.212 526

pessoas de todo o Brasil
correram mais de
44.500 km em apoio à
nossa campanha Corra
por Elas.

sessões de
apoio
psicológico
individual e
em grupo.

**** As sessões presenciais aconteceram nos períodos em que as medidas de distanciamento social foram flexibilizadas e seguiram protocolos sanitários rígidos para
garantir a proteção de nossos jovens e da nossa equipe.
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ACADEMIAS
DIÁRIOS DA QUARENTENA: UMA NOVA
ABORDAGEM SOBRE SAÚDE MENTAL

Ser jovem mobilizadora do projeto CRIAndo
Rede me ajudou muito a me interessar pelo tema
saúde mental. O que me motiva a participar é
poder ajudar a mim mesma e, assim, saber lidar
com os problemas das pessoas próximas a mim.
Após participar dos encontros online, adquiri
novos conhecimentos e aprendi que todos nós
temos um grande trabalho interno a ser feito.
Não precisamos enfrentar tudo isso sozinhos.
Sempre podemos procurar ajuda.
Laura*, jovem da Luta pela Paz e Jovem
Mobilizadora.

A pandemia trouxe importantes desafios para a Maré e para a vida das
crianças e adolescentes. Isolamento social, restrição de acesso às
atividades educacionais e de lazer, falta de contato com amigos e
amigas, insegurança alimentar e perda de renda foram alguns aspectos
que contribuíram para o agravamento das questões de saúde mental.
Por isso, buscando novas formas de oferecer apoio às crianças e jovens,
desenvolvemos uma nova metodologia para a promoção da saúde
mental: os Diários da Quarentena. Através de uma abordagem de
intervenção breve e integração com a rede, o atendimento foi dividido
em três principais estratégias:

ESTUDO DE CASO:
A HISTÓRIA DE GABRIELA

• Sessões de suporte individual para aqueles que
enfrentavam maiores desafios em saúde mental;
• Sessões de suporte grupal para aqueles que enfrentavam
desafios similares;
• Apoio entre pares para jovens.

APRENDI MUITO A ESCUTAR COM
RESPEITO, SEM JULGAMENTOS E
CRÍTICAS
Gabriela* tinha quase nove anos quando
conheceu a Luta pela Paz. No início, ela
frequentava as aulas de inglês porque seus pais
não gostavam que ela participasse das aulas de
esportes de combate. Ela acabou convencendo
seus pais e começou a participar das aulas de
judô. Depois de três anos, ela entrou para o
Conselho Juvenil da Academia do Rio,
representando a Luta pela Paz e seus parceiros
de diferentes formas.

IMPACTO DO PROJETO

Em 2020, a jovem usou toda a sua potência para
multiplicar conhecimentos e experiências sobre
saúde mental com outros jovens da comunidade.
"Aprendi muito a escutar com respeito, sem
julgamentos e críticas. Escutar as histórias de
outras meninas e jovens mulheres e entender de
onde parte cada um destes relatos. Cada pessoa
tem a sua vivência. Acho que aprendi muito mais
do que pude ensinar, mas acredito que pude
passar para elas um pouco sobre o que significa
ser mulher na sociedade, sobre a realidade
brasileira e os tipos de assédio".

89%

Aumento da motivação e mudanças positivas na autopercepção:

95%

dos participantes
sentiram que as
sessões transformaram
suas vidas de alguma
maneira;

Aumento de empatia, autocuidado e autonomia:
dos participantes
ampliaram sua
capacidade de ver as
coisas pela perspectiva
de outras pessoas;
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75%

dos participantes
cuidaram mais
de seus corpos e
de sua higiene.

Aprendi a ouvir e entender mais as pessoas e também me
sinto mais capaz de me abrir. Agora, me sinto mais positivo
em relação ao que acontece comigo
Participante dos Diários da Quarentena

*O nome da jovem foi alterado para proteger sua privacidade.
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maior motivação
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seus objetivos.
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EDUCAÇÃO QUE PROTEGE
O fechamento de escolas durante a pandemia de Covid-19 teve um grande impacto sobre crianças do mundo inteiro. E o
ensino remoto trouxe uma série de novos desafios, tanto para as crianças em idade escolar como para seus professores.
Ao reconhecer o papel fundamental que escolas e professores têm na proteção e no desenvolvimento de crianças e
jovens, a Luta pela Paz desenvolveu o projeto Educação que Protege, em parceria com a UNICEF. O objetivo da iniciativa
foi fortalecer a capacidade da comunidade escolar para oferecer o acesso a uma educação protetiva, capaz de
identificar e dar resposta às crescentes vulnerabilidades de seus alunos durante a pandemia.
O resultado foi uma formação nacional online para professores e profissionais do sistema de garantia de direitos de
crianças e adolescentes abordando temas como saúde mental, violência e evasão escolar e teve dois formatos:

1) CURSOS ONLINE ABERTOS E MASSIVOS
(MOOCS)
Oferecemos três cursos online abertos e massivos para
ampliação de cuidados em saúde mental, identificação e
encaminhamento de casos de violência e enfrentamento
à exclusão escolar no contexto da COVID-19.
Durante quatro semanas:

897

pessoas participaram
do curso Educação que
Protege

648

pessoas completaram o
curso e receberam
certificados

2) TURMAS ESPECIAIS
Participantes de cinco municípios brasileiros (Rio de
Janeiro, Boa Vista, Sobral, Recife e São Luís) fizeram
aulas imersivas com foco em intercâmbio de
aprendizagem, mentoria e planejamento de ações
para o acolhimento de crianças e adolescentes.

124

pessoas
participaram das
Aulas Especiais

74

pessoas completaram
as aulas e receberam
certificados

O curso foi muito bem organizado tanto no sentido das
atividades síncronas (encontros pela plataforma Zoom)
quanto pelas assíncronas (Ambiente Virtual de Aprendizagem
- AVA Moodle). Achei os palestrantes muito seguros e com um
profissionalismo muito favorável ao meu desenvolvimento. As
atividades, fóruns e materiais complementares foram muito
enriquecedores e, ademais, tivemos a presença de uma equipe
muito atenciosa e disposta a nos ajudar. Simplesmente, amei
participar deste curso e aguardo novas oportunidades de
aprendizagem pelo Fundo das Nações Unidas para a InfânciaUnicef. Parabéns a todos os envolvidos!
Participante do curso
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ALIANÇA
A Aliança Luta pela Paz adaptou sua abordagem em 2020, usando espaços online para treinar novas organizações,
compartilhar aprendizagens e melhores práticas, oferecer ferramentas e recursos e trabalhar em conjunto para
transformar políticas.

EM 2020:
• Treinamos organizações sediadas em comunidades do

Reino Unido e da Suécia na metodologia da Luta pela Paz
e demos as boas vindas a elas na Aliança Luta pela Paz. O
treinamento presencial foi adaptado à oferta virtual para
viabilizar a participação no período da pandemia.

• Fortalecemos a colaboração online entre organizações da

Aliança por meio de webinars e oficinas de aprendizagem
online, com o objetivo de encontrar soluções coletivas
para os desafios que emergiram da pandemia de Covid-19.
Abordamos tópicos como dificuldades financeiras, saúde
mental e perspectivas de emprego para jovens, além de
dar suporte para a sustentabilidade das organizações e
para a garantia do bem-estar das equipes.

• Produzimos conteúdo sobre as melhores práticas para a

Caixa de Ferramentas da Aliança, para que as
organizações tenham acesso a conteúdos e recursos que
possam ajudá-las a oferecer um maior apoio a jovens e
comunidades.

• Oferecemos financiamento indireto a quatro organizações
da Aliança no Reino Unido para que fossem capazes de
executar programas de suporte aos jovens mais afetados
pela pandemia de Covid-19.

• Lançamos a série de podcast Fighting Back, que reuniu

quatro organizações da Aliança no Reino Unido e a Luta
Pela Paz, para compartilhar aprendizagens e melhores
práticas no suporte aos jovens mais vulneráveis de nossas
comunidades.

• Oferecemos suporte para que organizações da Aliança
continuassem a implementar programas locais de
educação alternativa para jovens por meio do projeto
Creating Pathways (Criando Novos Caminhos).

• Publicamos uma avaliação externa da Aliança Luta pela

Paz para o período de 2017 a 2020, que se baseou em uma
extensa consulta a organizações parceiras da Aliança.

IMPACTO EM 2020

10

novas organizações
na Aliança,
treinadas na
metodologia da
Luta pela Paz no
Reino Unido e
Suécia

37

webinars, sessões de
treinamento online e
oficinas de
aprendizagem online
ministradas por
organizações da
Aliança

28

peças de conteúdo
criadas para
compartilhar as
melhores práticas
entre
organizações da
Aliança

£99.770
em fundos de
financiamento
indireto pela Luta
pela Paz para
organizações da
Aliança no Reino
Unido
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63

jovens de
organizações da
Aliança ganharam
pelo menos uma
qualificação (Inglês,
matemática,
orientação vocacional)

ALIANÇA
Sem dúvida, as organizações se
fortaleceram ao formar parte da
Aliança Luta pela Paz. A energia e as
ideias compartilhadas entre membros
fortaleceram as organizações e sua
capacidade de oferta aos jovens.
SocialQual/Cloud Chamber Avaliação externa da Aliança Luta
pela Paz

Sinto que a Aliança nos ajudou a acreditar em nós
mesmos, em nossa capacidade, e a vislumbrar onde
queremos estar no futuro, como organização. A Aliança
nos deu confiança. Hoje, somos uma organização
internacional porque seguimos os passos da Luta pela
Paz e percebemos que era possível.
Representante de uma organização-membro
da Aliança

ESTUDO DE CASO: TRABALHANDO JUNTOS PARA VIRAR O JOGO
A St. Columbs Park House, organização parceira da
Aliança, trabalhou com a Luta pela Paz e com a Strike
Academy, para oferecer um programa inovador de
educação alternativa para jovens da HMP Magilligan,
uma prisão da Irlanda do Norte. Em 2020, a pandemia
de Covid-19 ameaçou a continuidade desse programa
com a suspensão de todas as sessões presenciais.
No entanto, a partir do esforço coletivo feito pela

Aliança, a St. Columbs Park House foi capaz de abrir
caminhos para uma mudança de política no Ministério
de Justiça da Irlanda do Norte e na HMP Magilligan, o
que permitiu que o apoio imprescindível dado aos
jovens pudesse ter continuidade de maneira remota. O
resultado foi um impacto de grandes proporções em
jovens participantes, tanto em seu contínuo
desenvolvimento como em sua capacidade para
concluir os cursos.
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COLETIVOS
UNITY & PEACE (UP), Kingston, Jamaica
Em 2020, a Fight For Peace adaptou o programa Unity&Peace, na Jamaica, para seguir trabalhando de maneira segura,
respondendo às demandas urgentes ocasionadas pela pandemia de Covid-19 e fortalecendo seu trabalho de advocacy em
benefício de jovens, suas famílias e organizações que vivem e trabalham em comunidades afetadas pela violência.

EM 2020:

IMPACTO

• Fizemos a transição da maioria de nossos programas para o ambiente online. Isso

incluiu um programa piloto de leitura virtual, sessões de preparação online para
provas, sessões de esporte e desenvolvimento pessoal, oficinas de parentalidade e
capacitação para parceiros de organizações.

151

sessões de esporte
(online e presenciais)

• Oferecemos um amplo apoio psicossocial por meio de contatos telefônicos,

alcançando mais de 500 jovens e suas famílias, que foram orientados sobre como
buscar suporte adicional em serviços públicos.

• Fizemos parcerias com entidades do setor privado e doadores, para oferecer mais
de 2.500 cestas de alimentos a jovens e suas famílias.

• Apoiamos e contribuímos com o desenho de respostas à pandemia de Covid-19

por parte de diversas agências governamentais jamaicanas, aproveitando a
oportunidade para defender nosso posicionamento em questões fundamentais
para jovens e membros da comunidade. Trabalhamos com o Departamento de
Serviço Penitenciário (Department of Correctional Services) e o Departamento de
Medidas Alternativas (Department of Probations), além dos Ministérios da Saúde e
Bem-estar e Educação, Juventude e Informação.

• Contribuímos com ideias do programa Unity & Peace (UP) para debates que

incluíram prevenção da violência e performance educacional, facilitados pelo
Ministério de Cultura, Gênero, Entretenimento e Esporte, pela Comissão de
Transformação da Educação e pela Comissão Nacional de Prevenção da Violência.
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940

sessões de suporte
psicossocial e contatos
com 500 jovens e suas
famílias

2.500

cestas de alimentos
entregues a jovens e
suas famílias

COLETIVOS
A abordagem conjunta do Impacto Coletivo nos fascinou e nos beneficiou. Somos uma agência
melhor por causa da Luta pela Paz
Representante da organização parceira do coletivo Unity & Peace (UP).

ESTUDO DE CASO:
SEMPRE QUE ME SENTIA DESMOTIVADA, LEMBRAVA DO MEU SONHO
Por conta de sua persistência e com a ajuda e as
oportunidades oferecidas pelo Programa Unity & Peace
(UP), Kheion, de Trench Town, Kingston, está abrindo
caminhos rumo a seus objetivos para o futuro. Ela foi
aprovada em oito exames finais na escola e agora está
matriculada na universidade. Seu objetivo é completar
duas carreiras, de negócios e engenharia civil. “Eu fiz o
que tinha que fazer para concluir meus exames e
ganhei uma bolsa. Sempre que me sentia desmotivada
ou sobrecarregada, lembrava do meu sonho de estudar
fora e de ser minha própria chefe.”
Além dos estudos, Kheion também está despontando
como uma jovem liderança em sua comunidade,
participando em diversos projetos de apoio a outros
jovens e aprimorando suas habilidades de liderança
como parte do Conselho Juvenil da Unity &

Peace (UP), além de influenciar em como o programa
opera e em que direção segue.
Kheion também começou a colaborar recentemente
com a equipe do programa, assumindo o papel de
assistente na equipe de Monitoramento, Avaliação e
Aprendizagem (MEL, na sigla em inglês). “Tornar-me
membro do Conselho Jovem e trabalhar junto à
liderança aprimorou minha capacidade de tomar
iniciativa e me ajudou a administrar meu próprio
tempo, sem procrastinar. Foi muito importante para
aumentar minha produtividade. Definitivamente, ser
parte da equipe me transformou. Quero que os jovens
da comunidade participem dos
programas e quero ajudá-los
a ser melhores.”
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COLETIVOS
PARCERIA PAN-NEWHAM, Newham, London
Em 2020, a parceria Pan-Newham foi oficialmente lançada, reunindo atores locais do bairro de Newham, em Londres, para
compartilhar recursos e experiências e oferecer um suporte mais integrado e holístico a crianças, jovens e suas famílias.

EM 2020:
• Jovens de quatro organizações da parceria

Pan-Newham se uniram para participar de um
projeto remunerado de escrita criativa sobre a
comunidade local. Além disso, jovens de três
organizações da parceria Pan-Newham
assumiram postos remunerados na co-criação de
um mapa digital de serviços públicos para
Newhan em colaboração com a University
College London (UCL)

• A Luta pela Paz e duas organizações da parceria

Pan-Newham receberam financiamento do
Newham Council para elaborar uma Zona Jovem
para o Royal Docks, que incluiu o recrutamento
de uma psicóloga para trabalhar com jovens e
promover a saúde mental e bem-estar.

• Renovamos o financiamento de duas

organizações da parceria Pan-Newham Fundação West Silvertown e Centro de
Aprendizagem e Atividades de Royal Docks, para
apoiar os jovens a retornarem aos estudos
durante a pandemia.

• Compartilhamos políticas e procedimentos,

avaliações de riscos e treinamento em segurança
online entre organizações da parceria
Pan-Newham por meio de encontros virtuais
quinzenais e um grupo de whatsapp, garantindo
que todos aprendessem juntos.

O envolvimento com as oficinas da parceria
Pan-Newham nos proporcionou tanto como
organização… O aspecto mais importante do
trabalho foi ter unido tantos membros
diferentes da comunidade, com o objetivo
comum de proteger nossos jovens e
trabalhar juntos para oferecer apoio e
bem-estar e reduzir a violência no bairro.
Becky Dawson, Headstart Newham
(organização-membro da parceria
Pan-Newham)
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O JARDIM DA PAZ
O Jardim da Paz da nossa Academia de Londres surgiu
em 2020, apesar de ser um ano de distanciamento
social. Com o apoio maravilhoso e o trabalho duro do
HTA Design and Build Up, a fase um do projeto estava
quase concluída no final de 2020 e contou com a
contribuição de jovens e membros da equipe, tanto
para o desenho quanto para a construção física do
jardim.
Esse espaço, localizado na parte dos fundos da
Academia de Londres da Luta pela Paz , é um símbolo
de paz, tranquilidade e memória. Quando estiver
concluído, será um lugar destinado a momentos de
reflexão e homenagem a pessoas queridas que
perdemos em nossas vidas. Infelizmente, entre elas
estão um jovem e dois membros da equipe, que
perdemos em 2020. Enquanto aguardamos com
empolgação a instalação de obras de arte simbólicas
na fase dois do projeto e a abertura oficial do Jardim
da Paz no final de 2021, prestamos homenagens
àqueles que já não estão entre nós e recordamos o
papel maravilhoso que tiveram na Luta pela Paz e em
nossas vidas.
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DIRETORIA E CONSELHOS
DIRETORIA LUTA PELA PAZ
• Juliana Tibau - President
• Gabriela Pinheiro - Vice-President
• Cristian Nacht - Director
• Gustavo Ramos - Director
• James Sinclair - Director
DIRETORIA FIGHT FOR PEACE
• Anne-Marie Piper (Chair)
• Alex le Vey
• Andrea Sinclair
• Andrew Fox
• Audrey Bampoe
• Renato Lulia Jacob
CONSELHO DIRETOR LUTA PELA PAZ
• Juliana Tibau - Presidente
• Gabriela Pinheiro - Vice-Presidente
• Cristian Nacht - Diretor
• Gustavo Ramos - Diretor
• James Sinclair - Diretor
• Luke Dowdney - Diretor
CONSELHO FISCAL LUTA PELA PAZ
• Eugênia Fayad
• James Guerreiro
• Letícia Strozenberg
CONSELHO CONSULTIVO LUTA PELA PAZ
• Andrew Parson
• Antonio Higino Viegas
• Carol Barcellos
• Cristian Nacht
• Daniel Pitanga Bastos de Souza
• Gustavo Ramos
• James Sinclair
• Leonardo Lenz Cesar
• Marcelo Mester
• Marta Porto
• Paulo Junqueiro
• Robson Rodrigues da Silva
• Scott Hamilton
• Sérgio Pugliese
• Simon Wood
• Thomaz Naves
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PARCEIROS
PARCEIROS ESTRATÉGICOS (nossos parceiros estratégicos
apoiam mais de um aspecto do nosso trabalho e ajudam a
fazer com que o nosso impacto seja o mais amplo possível)
• Comic Relief
• Credit Suisse EMEA Foundation
• European Union
• Laureus Sport for Good Foundation
• Reebok
• Sport England
• The Gerald and Gail Ronson Family Foundation
• Young Londoners Fund at the GLA / Mayor of London
• The National Lottery Community Fund
• UNESCO
PARCEIROS DO REINO UNIDO (nossos parceiros do Reino
Unido apoiam o trabalho que fazemos diretamente em nossa
Academia de Londres, assim como outros programas que
oferecemos pelo Reino Unido)
• Active Newham - HeadStart Fund
• Ballymore Group
• Barratt Homes
• BBC Children in Need
• Berkeley Foundation
• Build Up Foundation
• Comic Relief BT Supporters Club
• Desmond Foundation
• Dragon School Sale
• Earth Station
• East End Community Foundation
• Ecclesiastical Insurance Office
• Esmée Fairbairn Foundation
• Fairview New Homes Ltd.
• G M Morrison Charitable Trust
• GallifordTry plc
• Garfield Weston Foundation
• HFW
• Home Office
• HTA Design LLP
• Itaú BBA
• Jack Petchey Foundation
• John Armitage Charitable Trust
• Loftus Charitable Trust
• London & Quadrant
• London Community Foundation
• London Marathon Charitable Trust
• Mace Foundation
• Mark Mishon
• Master Charitable Trust
• MUFG Bank
• Newham Giving
• Pears Foundation
• Prism the Gift Fund
• Regatta Group
• S-RM
• SEGRO
• Société Générale Community Fund
• St. James’s Place Charitable Foundation
• State Street
• Tuixen Foundation
• Wellington Management UK Foundation
• Youth Investment Fund

PARCEIROS NO BRASIL (nossos parceiros no Brasil
apoiam o trabalho que fazemos diretamente em nossa
Academia do Rio, assim como outros programas que
oferecemos pelo Brasil)
• Abrace uma Causa
• Ambev
• APERJ
• Alquity Foundation
• BP
• Credit Suisse
• Criança Esperança/UNESCO
• Cristália
• Comic Relief
• Consulado Geral Britânico
• Engie
• Global Sport Mentoring Program (GSMP)
• Globosat
• HFW
• Icatú
• Instituto Credit Suisse
• Instituto Phi
• Invepar
• Itaú Unibanco
• Jacobs Foundation
• Julius Baer Foundation
• KPMG
• Mattos Filho
• Laureus
• Lei de Incentivo ao Esporte
• Petrobras
• Porticus
• Rede Esporte pela Mudança Social
• Siqueira Castro
• Sony Music
• Verde Asset Management
• Unicef
PARCEIROS INTERNACIONAIS (nossos parceiros
internacionais apoiam o trabalho que fazemos fora do
Brasil e do Reino Unido por meio da Aliança Luta pela Paz
e nossos programas Comunidades Seguras)
• Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust
• American Friends of Jamaica
• IKEA Foundation
• Inter-American Foundation
• UEFA Foundation for ChildrenUnited Nations
• UNICEF
• United Nations Office for Drugs and Crime (UNODC)
• US Embassy in Jamaica
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