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SOBRE A LUTA PELA PAZ

a

Luta pela Paz é uma organização internacional
sem ﬁns lucrativos que tem como missão
realizar o potencial de jovens trabalhando com
eles pela prevenção de violência nas
comunidades em que vivem. Fundada em 2000,
no Complexo da Maré, estamos presentes hoje em 25
países, através de nossas Academias, Programas
Comunidades Seguras e parceiros da Aliança Luta
pela Paz.

A Luta pela Paz utiliza um modelo de saúde
pública, que foca em três níveis de prevenção de
violência.
No
nível
primário,
fornecemos
apoio
e
oportunidades para inclusão socioeconômica de
crianças e jovens que vivem em comunidades
afetadas pelo crime e a violência.
No nível secundário, focamos em pessoas ou
grupos em situação de risco de se tornarem vítimas
ou autores. E no nível terciário, apoiamos pessoas
que querem sair do crime e da violência, além de
trabalharmos para que não retornem ou se tornem
vítimas novamente.

Acreditamos que o comportamento dos jovens e suas
escolhas são baseados nas oportunidades e apoio
que têm acesso, na forma como eles se enxergam,
como se relacionam com outros e como veem o
futuro. É por isso que a Luta pela Paz investe nos
jovens, oferecendo programas integrados e holísticos
em um ambiente seguro.

Nosso trabalho tem alcance local e global.
Desenvolvemos e implementamos programas
holísticos que apoiam diretamente os jovens em
nossas Academias, no Rio de Janeiro e em Londres.
Todo o conhecimento adquirido é usado para gerar
conteúdo e treinar outras organizações que
trabalham por prevenção de violência ao redor do
mundo. Chamamos isso de Aliança Luta pela Paz e
até hoje, já treinamos mais de 160 organizações,
em 25 países.

A nossa metodologia de Cinco Pilares utiliza métodos
não-tradicionais como forma de engajá-los quando
os métodos tradicionais já não mais funcionam.
Através do Boxe e Artes Marciais, crianças e jovens
ganham força e disciplina, aprendendo que o sucesso
vem acompanhado de muito trabalho e dedicação.
Oferecemos programas de Educação formal para
jovens que tiveram que abandonar os estudos e apoio
e treinamentos em Empregabilidade, dando o
suporte necessário para que acessem o mercado de
trabalho.

Também implementamos Programas Comunidades
Seguras, trabalhando com parceiros locais,
governo, agências internacionais, doadores e setor
privado para implementar modelos de impacto
coletivo para prevenção de violência em
comunidades afetadas.

Através de Suporte Social, nossos psicólogos,
assistentes sociais e mentores ajudam os jovens a
superar traumas e crenças limitantes que possam ter
em suas vidas.

Através de nossas Academias, no Rio de Janeiro e
Londres, nossos Programas, na Jamaica e na África
do Sul, e nossos parceiros ao redor do mundo, já
impactamos mais de 250 mil pessoas em busca de
paz e uma sociedade mais justa.

Através da Liderança Juvenil, nossos jovens auxiliam
na criação de programas, no desenvolvimento
estratégico e na tomada de decisão em vários níveis
da nossa organização.
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MENSAGEM DO DIRETOR
Ao longo do ano, enfrentamos momentos muito difíceis devido ao aumento da violência no Rio
de Janeiro e Londres. Foi um ano em que mais jovens perderam a vida tragicamente para a
violência armada. Enquanto trabalhamos com os jovens para construir a paz nas comunidades
em que estamos, nos lembraremos sempre daqueles que deixaram suas famílias e entes
queridos. Apesar desses momentos difícies, a dedicação e determinação de nossos membros,
colaboradores e apoiadores mostraram que apesar dos desaﬁos, temos muito o que celebrar
pelo ano de trabalho árduo.
Foi um ano em que entramos para a lista das 100 Melhores ONGs do Brasil e que comemoramos
o aniversário de 10 anos da Academia em Londres. Os destaques incluem Ana Luiza, da nossa
Academia no Rio de Janeiro, sendo reconhecida como uma das 100 Mulheres Inspiradoras e
Inovadoras de 2017 da BBC e nosso projeto Destemidas, liderando o fortalecimento da imagem
das mulheres e incentivando-as a participarem mais de atividades esportivas.
Nossa atletas continuaram a ter sucesso. Dois boxeadores da nossa Academia no Rio, Rebeca
de Lima e Wanderson de Oliveira, foram selecionados para treinar com a seleção brasileira,
enquanto em Londres, Mohez Khan se tornou Campeão Nacional de Halteroﬁlismo e Milambo
Makani, Campeão de Boxe das Universidades Britânicas. Também organizamos nosso primeiro
Torneio de Boxe Internacional, no qual jovens atletas do Rio de Janeiro enfrentaram lutadores
da Moss Side Fire Station Boxing Club, organização parceira da Luta pela Paz em Manchester,
Reino Unido.
Crescemos em nível local e global em 2017. Alcançamos mais jovens do que nunca através de
nossas Academias e expandimos o número de organizações parceiras que trabalham em
colaboração na Luta pela Paz.
Enquanto isso, nossos Programas Comunidades Seguras na Jamaica e na África do Sul
continuaram a desenvolver suas redes de parceiros, usando um modelo de impacto coletivo
para atender a mais de 1.000 jovens em comunidades afetadas por altos níveis de violência.
Realizamos nosso primeiro programa Campeões na Vida em Estocolmo, na Suécia, a primeira
etapa de uma missão para preparar uma comunidade global de treinadores de esportes de luta
para usar o esporte como ferramenta para desenvolvimento da juventude.
Agradecemos o maravilhoso trabalho de nossos funcionários e jovens, assim como o apoio de
nossos amigos e apoiadores. Sem esse apoio, não seria possível realizar nosso trabalho por um
mundo melhor.

Luke Dowdney MBE
Fundador e CEO
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ACADEMIAS
Nossas Academias, no Rio de Janeiro e Londres, são
fundamentais para o desenvolvimento do nosso
trabalho. Elas deﬁnem e validam as respostas aos
fatores de risco identiﬁcados para os jovens;
desenvolvem projetos-pilotos inovadores; apoiam
diretamente os jovens em suas comunidades;
funcionam como um centro de treinamento para
parceiros da Aliança Luta pela Paz; apoiam no
desenvolvimento e no teste de conteúdo para cursos
de treinamento e constroem parcerias locais para
fornecer serviços adicionais não cobertos pelas
áreas-chave da metodologia dos Cinco Pilares.

“Participo do Na Ativa, que busca qualiﬁcar jovens
moradores da Maré entre 16 e 29 anos. Além de uma
oportunidade de mercado, um ambiente onde
podemos crescer e evoluir em questões como nosso
autoconhecimento e conﬁança, trabalham com as
nossas qualidades e defeitos em busca de
melhorias. O programa é fundamental para que
jovens, assim como eu, sejam inseridos no mercado
de
trabalho
e
consigam
se
desenvolver
proﬁssionalmente em uma boa empresa. Serei
eternamente
grata
pela
oportunidade
e
experiência que estou tendo graças à Luta pela
Paz”, conta Daiane*, que hoje é Jovem Aprendiz na
Sony Music.

Em 2017, trabalhamos com mais de 2900 crianças e
jovens, ajudando-os a alcançar seus potencias, a
buscar
seu
desenvolvimento
pessoal,
criar
oportunidades ou acessar as já existentes.

Aluna de muay thai e membro do Conselho Jovem
na Academia de Londres, Jessica* ressalta a
importância de trabalharmos com desenvolvimento
dos jovens e de suas melhores capacidades. Ela
acredita que o trabalho da Luta pela Paz vem
auxiliando jovens a se tornarem adultos mais
conﬁantes e preparados para fazerem escolhas
melhores: “Comecei a treinar na sessão só para
mulheres na Academia de Londres e foi muito bom.
Nossa treinadora é maravilhosa pois nos ensina
tantas coisas de forma leve e divertida, ao mesmo
tempo nos incentiva a fazermos nosso melhor.
Participar das sessões de desenvolvimento pessoal
todo mês me ajudou a superar meu medo inicial nas
aulas. No desenvolvimento pessoal,
você vê
pessoas em outros ambientes e isso ajuda a quebrar
várias barreiras, ajudando a ver as pessoas de outra
forma. Eu adoro as aulas na Luta pela Paz, pois me
fazem sentir mais conﬁante para expressar minhas
ideias, vontades e opiniões. Na Luta pela Paz, você
faz amigos, se conecta. É a minha segunda família”.

HISTÓRIAS DE SUCESSO
Aluna do boxe há seis anos, a carioca Mariana*,
aﬁrma que 2017 foi um divisor de águas em sua vida.
Ela voltou a estudar em um dos programas de
educação da organização no Rio de Janeiro e se
tornou monitora da modalidade ao lado de seu
treinador. “Quero ser um espelho para os meus
ﬁlhos. Voltei a estudar porque quero dar um bom
exemplo para eles, mostrar que é através do estudo
e muita dedicação que conseguimos atingir nossos
objetivos. Meu sonho agora é fazer faculdade e sei
que aqui na Luta pela Paz eu terei o apoio que
preciso”, conta a jovem de 30 anos.
A vontade de aprender e se desenvolver também fez
diferença na vida de Daiane*, aluna do programa de
empregabilidade na Academia do Rio de Janeiro.
*Esse participante teve seu nome trocado para preservar sua privacidade.
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ACADEMIA RIO
BOXE E ARTES MARCIAIS

1.259

59%

alunos de Boxe e
Artes Marciais

41%

masculino

feminino

As aulas de Boxe e Artes Marciais na Academia do Rio de
Janeiro são para jovens de 7 a 29 anos e combinadas com
sessões semanais de desenvolvimento pessoal. Esses
esportes promovem respeito, disciplina, autocontrole,
sentimentos de pertencimento e de autoestima, além de
atrair os jovens para participarem dos projetos.

MUDANÇAS NA
PERCEPÇÃO
SOBRE SI MESMO

MUDANÇAS NO
RELACIONAMENTO
COM OS OUTROS

MUDANÇAS NA
PERCEPÇÃO DE
FUTURO

92% sentem-se
mais motivados
75% sentem-se
mais saudáveis
94% sentem-se
mais conﬁantes

71%

mais comprometidos
com estudos

69%

mais comprometidos
no trabalho

88% cooperam
mais com outros
85% respeitam
mais os outros
88% têm mais facilidade
em fazer amigos

MUDANÇAS EM
COMPORTAMENTO,
ESCOLHAS E
SITUAÇÕES

61%

melhoraram seus
resultados na escola

393

encaminhados para o
mercado de trabalho

85% reﬂetem mais sobre
problemas antes de agir
89% sentem-se mais
positivos em relação ao
futuro

30

conseguiram
emprego

Dados relacionados a uma amostragem de participantes.

DESTAQUES

231

3

medalhas.

projetos no Maré Unida 2.0, que trabalha com o modelo dos Cinco Pilares
promovendo eventos esportivos intercomunitários, treinamentos conjuntos e
outros intercâmbios entre jovens de diferentes áreas do Complexo da Maré,
impactando 118 jovens.
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ACADEMIA RIO
EDUCAÇÃO

60

alunos do
Reforço
Escolar

63

alunos do
Novos
Caminhos

59%

41%

feminino

masculino

Oferecemos apoio e oportunidades educacionais para jovens
que estão afastados da educação formal ou que possuem
diﬁculdades de aprendizado. Através do Reforço Escolar,
atendemos alunos entre 11 e 15 anos da rede formal. O
programa Novos Caminhos oferece aulas de ensinos médio e
fundamental para jovens entre 16 e 29 anos que estão fora
da escola há mais de dois anos, além de apoio individual da
equipe de Suporte Social para que a experiência de
aprendizagem seja ampliada e constante.

REFORÇO ESCOLAR:

83%

100%

melhoraram a
performance na
escola (notas)

89%

passaram
de série

mais
comprometidos
nos estudos

NOVOS CAMINHOS:

14 graduados no Ensino Fundamental

5
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 1 7

ACADEMIA RIO
EMPREGABILIDADE

155

alunos atendidos
no programa
Na Ativa*

68%

32%

feminino

masculino

Oferecemos suporte para acesso ao mercado de trabalho através
de treinamentos, orientação vocacional, cursos proﬁssionalizantes
e encaminhamentos para oportunidades de emprego.
*O Na Ativa tem o objetivo de formar, qualiﬁcar proﬁssionalmente, gerar trabalho
e renda para jovens entre 16 e 29 anos moradores do Complexo da Maré.

MUDANÇAS NA
PERCEPÇÃO
SOBRE SI MESMO

MUDANÇAS NO
RELACIONAMENTO
COM OS OUTROS

MUDANÇAS NA
PERCEPÇÃO DE
FUTURO

91% estão mais
motivados para
procurar emprego

90% sentem-se
mais conﬁantes
89% sentem-se
mais independentes

84% conseguem
traçar um plano de
vida/carreira
MUDANÇAS EM
COMPORTAMENTO,
ESCOLHAS E
SITUAÇÕES

92% cooperam

mais com os outros
90% respeitam
mais os outros

85% alegaram ter bem
menos chance de se
envolver em uma briga
77% alegaram ter bem
menos chance de se
envolver com o tráﬁco
155 encaminhados
para entrevistas de
emprego

97% acreditam que têm

mais chances de conseguir
um emprego
90% reagem melhor
diante das diﬁculdades

53 conseguiram
emprego

Dados relacionados a uma amostragem de participantes.

DESTAQUES

1.090

610

pessoas
atendidas no Feirão
de Empregabilidade

52

pessoas encaminhadas para
entrevistas de emprego através do
Balcão da Empregabilidade

pessoas
contratadas (Balcão
da Empregabilidade)
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ACADEMIA RIO
SUPORTE SOCIAL
A equipe de Suporte Social na Academia do Rio de
Janeiro proporciona serviços holísticos para os jovens
enfrentarem os conﬂitos que têm em casa, na escola
ou na vida.

524
55
25

jovens atendidos
pela equipe de
Suporte Social

encaminhamentos
externos

reuniões com pais
e responsáveis
com mais de 300
horas de trabalho

DESTAQUES
Percepção dos pais e responsáveis:

95%

85%

ﬁlhos mais
autoconﬁantes

86%

têm mais facilidade
de fazer amigos

91%

melhoraram o
relacionamento com
a família

95%

satisfeitos com
acompanhamento
familiar

dos pais acham a
inﬂuência da Luta pela
Paz positiva
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ACADEMIA LONDRES
BOXE E ARTES MARCIAIS

1.183

78%

alunos de Boxe e
Artes Marciais

22%

masculino

feminino

As aulas de Boxe e Artes Marciais na Academia de
Londres são para jovens de 14 a 25 anos e combinadas
com sessões mensais de desenvolvimento pessoal.

MUDANÇAS NA
PERCEPÇÃO
SOBRE SI MESMO

MUDANÇAS NO
RELACIONAMENTO
COM OS OUTROS

92% sentem-se
mais motivados
87% sentem-se
mais saudáveis
83% sentem-se
mais conﬁantes

73%

menos chances de
carregar uma arma*

79% cooperam
mais com outros
77% respeitam
mais os outros

MUDANÇAS EM
COMPORTAMENTO,
ESCOLHAS E
SITUAÇÕES

76% têm mais facilidade
em fazer amigos

MUDANÇAS NA
PERCEPÇÃO DE
FUTURO

81% reﬂetem mais sobre
problemas antes de agir
79% sentem-se mais
positivos em relação ao
futuro

71%

menos chances de
cometer um crime*
*Dos que reportaram ter
carregado armas ou
cometido crimes antes de
frequentar a Luta pela Paz

DESTAQUES
Mohez Khan, primeiro campeão
nacional da Luta pela Paz em
levantamento de peso olímpico.

Milambo Makani se tornou
campeão de boxe das
Universidades Britânicas.

Andy Aitchison

Terry Thomas
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ACADEMIA LONDRES
BOXE E ARTES MARCIAIS

178

participantes
no programa
Twilight

77%

23%

masculino

feminino

Realizado na Academia de Londres, Twilight é um
programa de intervenção precoce e educação
alternativa para jovens de 7 a 16 anos. Esse programa
combina boxe e ﬁtness com sessões regulares de
desenvolvimento pessoal.

MUDANÇAS NA
PERCEPÇÃO
SOBRE SI MESMO

79% sentem-se
mais motivados
79% sentem-se
mais conﬁantes
68%

MUDANÇAS NO
RELACIONAMENTO
COM OS OUTROS

MUDANÇAS NA
PERCEPÇÃO DE
FUTURO

79% melhoraram suas

MUDANÇAS EM
COMPORTAMENTO,
ESCOLHAS E
SITUAÇÕES

relações com amigos
69% melhoraram as
relações com seus
familiares

se esforçam mais
nos estudos

64%

respeitam mais
regras

85% sentem-se mais
positivos em relação ao
futuro
63% acham mais fácil
fazer escolhas

Andy Aitchison
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ACADEMIA LONDRES
EDUCAÇÃO

30

crianças e jovens
em programas de
educação

87%

13%

masculino

feminino

O Novos Caminhos, na Academia de Londres, atinge
jovens de 16 a 25 anos que não estão estudando,
trabalhando ou em treinamento, oferecendo dois
módulos e certiﬁcações reconhecidas nacionalmente.

MUDANÇAS NA
PERCEPÇÃO
SOBRE SI MESMO

MUDANÇAS NO
RELACIONAMENTO
COM OS OUTROS

MUDANÇAS NA
PERCEPÇÃO DE
FUTURO

100% sentem-se
mais conﬁantes
85% sentem-se
melhores consigo
mesmo e mais calmos

54%

alunos formados
através do Novos
Caminhos

MUDANÇAS EM
COMPORTAMENTO,
ESCOLHAS E
SITUAÇÕES

72% escutam

mais os outros
100% respeitam
mais os outros

*Dos que reportaram ter entrado em gangues ou cometido crimes antes de frequentar a Luta pela Paz.
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ACADEMIA LONDRES
EMPREGABILIDADE

101

74%

jovens
apoiados

26%

masculino

feminino

O Pilar de Empregabilidade apoia jovens a acessarem o
mercado de trabalho, através de orientação vocacional e
empreendedorismo.

MUDANÇAS NA
PERCEPÇÃO
SOBRE SI MESMO

MUDANÇAS NO
RELACIONAMENTO
COM OS OUTROS

MUDANÇAS NA
PERCEPÇÃO DE
FUTURO

90% sentem-se
mais conﬁantes
90% sentem-se
mais independentes

86%

MUDANÇAS EM
COMPORTAMENTO,
ESCOLHAS E
SITUAÇÕES

80% cooperam

mais com os outros
70% respeitam
mais os outros

progrediram em
empregabilidade,
educação, treinamento
voluntariado ou
experiências no
mercado de trabalho

70%

procuram emprego de
forma proativa

70%

sentem-se mais
preparados para
começar a trabalhar

80% acreditam que têm

mais chances de conseguir
um emprego
90% sentem-se
mais motivados

SUPORTE SOCIAL
A equipe de Suporte Social na Academia de Londres proporciona serviços holísticos
para que os jovens enfrentem os conﬂitos que têm em casa, na escola ou na vida.

340
71

22

jovens atendidos
pela equipe de
Suporte Social

307

mentorias com
foco em jovens
com alto risco
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atendimentos focados em
jovens mulheres visando
aumentar conﬁança e
solidariedade entre elas

encontros e mentorias
individuais para
atletas e jovens

CONSELHO JOVEM – RIO DE JANEIRO
O Conselho Jovem auxilia na criação de programas, no desenvolvimento estratégico e na tomada de decisão
em vários níveis da nossa organização.

MUDANÇAS NA
PERCEPÇÃO
SOBRE SI MESMO

90%

100% sentem-se

melhoraram
suas relações
com amigos

mais conﬁantes
90% sentem-se
mais motivados

90%

MUDANÇAS NO
RELACIONAMENTO
COM OS OUTROS

100% respeitam mais os
outros e cooperam mais
em grupo

MUDANÇAS NA
PERCEPÇÃO DE
FUTURO

100% sentem-se mais
otimistas com o futuro e
enfrentam melhor
desaﬁos e mudanças

MUDANÇAS EM
COMPORTAMENTO,
ESCOLHAS E
SITUAÇÕES

melhoraram
suas relações
com a família

89%

sentem-se mais
confortáveis para
expressar suas
opiniões

100%

sentem-se mais à
vontade em ajudar
o próximo

O Conselho Jovem mudou muita coisa.
Ganhei amadurecimento e conhecimento
sobre diversas coisas. Consegui abrir minha
mente pra entender certos assuntos que
antes eu não entendia e nem queria saber.
Me tornei uma pessoa mais responsável,
aprendi a ouvir mais os outros e saber que
nem sempre estou certo. Meu mandato acaba
agora, mas estou disposto a ajudar os
próximos jovens que vão entrar.

Fazer parte do Conselho Jovem em 2017 mudou a
visão que eu tinha da própria organização, me
ajudou a entender melhor os outros setores e
compreender melhor seus Pilares e propósitos.
Com as reuniões, capacitações e experiências, eu
pude desenvolver a capacidade de falar
abertamente em público, saber ouvir e debater. Ter
responsabilidade com os compromissos. De uma
maneira geral, contribuiu para o meu
desenvolvimento pessoal.

Elias*, 17 anos, Conselho Jovem do Rio de
Janeiro.

Roberta*, 17 anos, Conselho Jovem do Rio de
Janeiro.

*Esse participante teve seu nome trocado para preservar sua privacidade.
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CONSELHO JOVEM – LONDRES
MUDANÇAS NA
PERCEPÇÃO
SOBRE SI MESMO

MUDANÇAS NO
RELACIONAMENTO
COM OS OUTROS

MUDANÇAS NA
PERCEPÇÃO DE
FUTURO

100% não se envolvem mais
em conﬂitos na escola (dos
que reportaram se envolver
em conﬂitos antes de fazer
parte do Conselho Jovem da
Luta pela Paz)

73% sentem-se
mais conﬁantes
82% sentem-se
mais motivados

MUDANÇAS EM
COMPORTAMENTO,
ESCOLHAS E
SITUAÇÕES

64% respeitam mais

os outros e cooperam
mais em grupo

otimistas com o futuro e
enfrentam melhor
desaﬁos e mudanças

82% entendem melhor
sobre igualdade

O Conselho Jovem para mim é o meio entre
equipe e alunos. Ajuda as pessoas que são
muito tímidas a falar com outras pessoas
igualmente. O Conselho Jovem signiﬁca muito
para mim pois me ajudou a entender mais
como as relações proﬁssionais acontecem na
vida real e me ajudou a desenvolver
capacidades relacionais valiosas.

Fazer parte do Conselho Jovem mudou
minha visão e o jeito que enxergo as
coisas. Tem sido uma experiência
excelente para o meu aprendizado e
crescimento, ajudando e auxiliando
outros jovens e colaborando para que
cresçamos como organização.
Jake*, Conselho Jovem
de Londres.

Samuel*, Conselho Jovem
de Londres.
*Esse participante teve seu nome trocado para preservar sua privacidade.
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SOBRE O PROJETO ESPECIAL
O Centro de Estudos de Segurança e Cidadania
(CESeC) da Universidade Cândido Mendes realizou
uma avaliação externa entre 2014 e 2016, período
da primeira turma do Projeto Especial, e constatou
que durante esse período:

Criado com intuito de apoiar jovens engajados em
grupos civis armados (ou carreiras criminais) no Rio
de Janeiro a romper o vínculo com crime e violência,
o Projeto Especial provou ser mais barato que a
prisão e ser duas a três vezes mais eﬁciente em
termos de reincidência.

83%

Durante 18 meses, o participante conta com apoio
para identiﬁcar suas demandas prioritárias e
capacidades
para
ingressar
no
programa;
qualiﬁcações
em
educação
formal
(ensino
fundamental ou médio); orientação vocacional,
treinamentos proﬁssionais e suporte para acessar o
mercado de trabalho; aconselhamento individual;
suporte social através de assistência jurídica,
médica e psicológica; e uma bolsa de estudos pela
participação bem sucedida e contínua no projeto.

conseguiram
emprego

67%

Entrar no projeto foi ter
uma nova chance na minha
vida. Mas temos que estar
muito certos do que
queremos.

concluíram
ensino
fundamental
e/ou médio

Participante do projeto

Com o apoio do projeto, tirei
meus documentos e fui
encaminhado para um
emprego. Comecei a
trabalhar e logo depois fui
dispensado porque puxaram
minha ﬁcha. Mas eu não
desanimei. Logo depois
arrumei outro trabalho e já
estou há quase dois anos.

61%

não
retornaram
ao crime

Participante do projeto

A Luta pela Paz está desenvolvendo uma segunda
turma do Projeto Especial que começou em junho de
2017 e terminará em junho de 2019 e passará por
nova avaliação.
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ALIANÇA LUTA PELA PAZ
A Aliança Luta pela Paz é uma comunidade de
prática para organizações que participaram do
nosso programa de treinamento. Esta rede
internacional fornece uma plataforma a partir da
qual as abordagens de redução da violência juvenil,
desenvolvidas e testadas nas nossas Academias, são
sistematizadas e escaladas globalmente através dos
membros da Aliança.

No Reino Unido, a Luta pela Paz tem apoiado a
Redditch Boxing Academy a engajar mais jovens
mulheres que estão com alto risco de exclusão de
uma escola local através de um programa
co-desenhado que combina boxe e desenvolvimento
pessoal.
Através de consultorias e sessões de
treinamento sob medida com membros da equipe da
ponta, feitas por consultores da Luta pela Paz, as
duas organizações trabalharam em parceria para
criar uma série de atividades de desenvolvimento
pessoal
especialmente
identiﬁcando
as
necessidades do grupo em foco. A Luta pela Paz
também apoiou a Redditch Boxing Academy a
desenvolver
e
implementar
estratégias
de
Monitoramento, Avaliação e Aprendizagem para
registrar impactos positivos do programa. O sucesso
das sessões de boxe e desenvolvimento pessoal
resultaram em solicitações de suporte adicional na
escola local para engajar jovens mulheres em risco.

Membro da Aliança, a TRASO (Transformación
Social, A.C.), do México, ganhou o Communities
Award no primeiro ano do prêmio Beyond Sports
Mexico, que aconteceu na Cidade do México. Esse
prêmio reconheceu o impacto da TRASO e seu
programa Campeões da Paz que empodera jovens
de 7 a 11 anos e suas famílias combinando boxe,
terapia em grupo, aulas de cidadania, direitos
humanos e habilidades parentais. “Fazer parte do
programa de treinamento da Luta pela Paz nos
proporcionou focar em nossa estratégia, criar e
implementar uma nova metodologia e construir
novas relações nacional e internacionalmente. Isso
tudo faz com que sejamos uma organização mais
forte
e
sustentável”,
conta
Héctor
Colin,
coordenador da TRASO.

Tendo iniciado sua parceria com a Luta pela Paz em
2015, a UTOPÍA, que trabalha em comunidades
desfavorecidas na Cidade do México, fez progressos
substanciais na formalização de sua metodologia e,
em particular, em seus pilares centrais de educação
e esportes de luta. O diretor Jesus Villalobos viu os
impactos desse progresso na vida de jovens como
Anderson*. "Com cinco anos de idade, Anderson*
começou a vender produtos nas ruas e a coletar e
reciclar lixo para sustentar sua família. Essa rotina
estava prejudicando sua saúde e, nessa época, ele
começou a beber, o que é normal para muitos
recicladores da sua idade. O jovem ﬁcou intrigado
quando se deparou com um grupo fazendo
taekwondo, o que o levou a participar do programa
esportivo UTOPÍA", explica Jesus. Anderson* se
destacou em artes marciais e começou a receber
apoio educacional na UTOPÍA.. Ele também foi
capaz de desenvolver seu potencial de liderança.
"Trabalhando de perto com a equipe, Anderson* nos
desaﬁou a ser mais próximo dos jovens atendendo
mais as necessidades deles, o que nos levou a
projetar estratégias mais robustas. Na UTOPÍA isso
nos dá uma grande inspiração", observa Jesus.

Trabalhando desde 2009 com jovens de 8 a 18 anos
da Palestina, Síria, Iraque e Líbano, a Association
Filhos de Bimba - Lebanon começou seu
treinamento com a Luta pela Paz em 2012 e em 2017
começou um processo de renovação com o nosso
suas
estratégias,
a
apoio.
Ao
restruturar
organização conseguiu uma estrutura mais clara,
consistente e sólida. Com uma estrutura mais sólida,
poderá criar novos projetos e atrair mais
oportunidades
incluindo
novos
interessados,
melhores instalações e dimensionamento de suas
operações. “Até agora, o processo tem sido
tranquilo. A equipe da Luta pela Paz é muito
motivada, motivadora, prestativa e inteligente. O
apoio que eles fornecem para organizações mais
novas é crucial. Não seríamos capazes de fazer isso
sem o apoio deles”, destaca Nassib El Khoury,
cofundador e diretor.
*Esse participante teve seu nome trocado para preservar sua privacidade.
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ALIANÇA LUTA PELA PAZ

163

organizações
treinadas até 2017

Presença em

07

39.034 25
jovens impactados
em 2017

novas organizações
treinadas em 2017

Londres

Rio de Janeiro
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países através dos
membros da Aliança

PROGRAMAS COMUNIDADES SEGURAS
Os Programas Comunidades Seguras da Luta pela
Paz estão presentes em Kingston, Jamaica e Cidade
do Cabo, África do Sul e utilizam a metodologia de
impacto coletivo para integrar múltiplos serviços e
atores em pontos críticos de violência urbana onde a
capacidade e os recursos são escassos. Através de
um time local, a Luta pela Paz atua como uma
organização de suporte que trabalha em parceria
com o governo, agências internacionais, doadores,
setor privado e atores de base comunitária,
oferecendo treinamento e capacitação, facilitando a
comunicação e ajudando a escalar iniciativas.

focado no que é mais importante”, explica Isaac*.
Recentemente, ele completou um curso de treinador
assistente de boxe organizado pela Luta pela Paz e a
Junta de Controle de Boxe da Jamaica, o que
proporcionou que ele conseguisse trabalho
remunerado como treinador assistente de boxe. “Eu
quero ensinar o que eu aprendi para que jovens não
tenham que fazer coisas ruins e se envolver em
problemas. Eu quero ajudá-los, respeitá-los e dar o
suporte que merecem para se desenvolver”.
Josh* se juntou ao programa de karatê no Manenberg
Peoples Centre (MPC), uma organização participante
do Programa Comunidades Seguras em Cidade do
Cabo, na esperança de aprender a lutar para se
defender e ser respeitado. Crescer em Manenberg e
brigar nas ruas era comum para o jovem de 18 anos.
O treinador de Josh* rapidamente observou seu
potencial e providenciou direcionamento e apoio
para canalizar sua raiva e energia, combinando
desenvolvimento pessoal com treino físico.
“O
treinador me apresentou karatê não como um
esporte mas como uma ﬁlosoﬁa de vida”, conta Josh*.
“Eu precisava aprender mais autocontrole. Eu
aprendi que conseguia me convencer a ﬁcar fora de
uma briga, sabendo que não estava demonstrando
medo e sim exercendo controle”.

HISTÓRIAS DE SUCESSO
O jovem Isaac*, 16 anos, mora em Parade Gardens,
uma das seis comunidades participantes do
Programa Comunidades Seguras em Kingston. Ele
começou
através
do
boxe
e
aulas
de
desenvolvimento pessoal numa tentativa de
controlar sua raiva e ﬁcar mais calmo. É através
dessas mudanças individuais que Isaac* acredita que
fará da sua comunidade um local mais seguro. “Eu
costumava ser assaltado voltando da escola para
casa quando era mais jovem e queria aprender a me
defender. Agora eu me sinto mais conﬁante ao andar
na rua. Meu treinador me ajudou a ﬁcar mais calmo e
*Esse participante teve seu nome trocado para preservar sua privacidade.

KINGSTON

CIDADE DO CABO
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PROGRAMAS COMUNIDADES SEGURAS
DADOS CIDADE DO CABO:

24

137

parceiros
totais

adultos
impactados
em 2017

540

jovens
impactados
em 2017

823

jovens
impactados
em 2017

OUTROS PARCEIROS
Provincial Dept of Sports, Arts and Culture
City Of Cape Town, UNICEF

PRESTADORES DE SERVIÇO
MLFA
Tambo Village Forum
MURP
Rock Girls
Gugulethu Comprehensive
Music Worx
SANZAF Gugulethu Development Forum Africa Youth
R Cubers
Amy Foundation
Solutions
Tree of Life
Manenburg After School
Zola Aerobics
Trauma Centre
Ikamva Labantu
Donny Jurgins
SHAWCO
Nyanga Arts Forum
Ikamva Youth
CRM
YMCA

PRINCIPAIS
PARCEIROS
Manenburg People’s Centre
Arise
Easter Peak
Project Hope
Downville Primary School
Amandla
Ikamva Labantwana
GUSDO
Project Playground
JL Zwane
Safety Lab
Oasis
Realistic

DADOS KINGSTON:

48

242

parceiros
totais

COMUNIDADE

PARCEIROS LOCAIS:
auxiliam na estrutura
física para que
executemos as
atividades

Fletcher’s Land Benevolent Soc
International Youth Fellowship
Denham Town CDC
Tivoli Gardens CDC
Trench Town CDC

GOVERNO

Restorative Justice
Dept of Correctional Services

Joy Town
Community
Development
Foundation
Bred’s Treasure
Beach
Foundation

ONGs

PARCEIROS
EXECUTORES:
organizações que
executam as
atividades

adultos
impactados
em 2017

Rise Life
Manegement

ESCOLAS

Mel Nathan Preparatory
Holidy Family Primary

Boys’ Town
Jamaica
Defense
Force

AGENDA
COMUM:
UNIÃO E
PAZ

Multicare Youth
Foundation

FINACIADORES

IKEA Foundation
UNICEF
DFID
American Friends
of Jamaica

GOVERNO

FEDERAÇÕES ESPORTIVAS

Jamaica Boxing Board
Capoeira Alaﬁa
Jamaica Taekwondo Association
MMA Federation of Jamaica

Ministry of Nacional Security
CSJP
Social Development Commission
Planning Institute of Jamaica
ZoSo Joint Task Force

Peace
Management
Iniciative

GOVERNO

POLÍTICA E PESQUISA

Child Guidance Clinic
HOPE

CAPRI
University of Edinburgh
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PARCEIROS
FACILITADORES:
ﬁnanciadores,
governos e
pesquisadores

DIRETORIA E CONSELHO
LUTA PELA PAZ INTERNACIONAL
Alex Le Vey
Andrea Sinclair (Chair)
Anne-Marie Piper
Renato Lulia Jacob
Sam Clarke
Warren Bramley
LUTA PELA PAZ REINO UNIDO
Andrew Fox
Andy Davison
Audrey Bampoe
Dominic Raab
Ronald McIntosh
Vincent Neate (Chair)
FIGHT FOR PEACE INC.
David Pace
Jamie Rocha
Owen Rankin
FIGHT FOR PEACE TRADING
Alex Le Vey
Lorna Hudson
Luke Dowdney
CONSELHO FISCAL BRASIL
Daniel Pitanga
Rafael Weksler
Ronaldo Menezes Benevides
CONSELHO CONSULTIVO BRASIL
Andrew Parsons
Antonio Higino Viegas
Ian Herbison
Carol Barcellos
James Sinclair
Jimmy Story
Lourenço Cézar
Marta Porto
Paulo Junqueiro
Robson Rodrigues da Silva
Sergio Pugliese
Simon Wood
DIRETORIA BRASIL
Christian Nacht
Juliana Tibau
Luke Dowdney
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PARCEIROS
PARCEIROS REINO UNIDO
20 Fenchurch Street Legacy Fund
Access Sport
Active Newham - HeadStart Fund
BBC Children in Need
East End Community Foundation
Esmée Fairbairn Foundation
G M Morrison Charitable Trust
Garﬁeld Weston Foundation
Holbeck Charitable Trust
Itaú BBA
Jack Petchey Foundation
John Thaw Foundation
London City Airport
Newham Giving
Paul Hamlyn Foundation
Peter Harrison Foundation
Santander Foundation
SEGRO
Société Générale Community Fund
Sport England
St. James's Place Charitable Foundation
State Street
StreetGames
Swedish Postcode Foundation
The John Armitage Charitable Trust
The QBE Foundation
Tuixen Foundation
Wates Foundation
Wellington Management UK Foundation
Youth Investment Fund

PARCEIROS BRASIL
Aliança Empreendedora
Barbosa Mussnich Aragão
Child Fund
Comitê Olímpico Internacional
Consulado Geral Britânico Rio de Janeiro
Consulado Geral dos EUA no Rio de Janeiro
Criança Esperança
Deloitte
Empower
Fundação Repsol
Instituto Arredondar
Instituto Phi
Juniclair
Lei de Incentivo ao Esporte
Lloyds Escritório de Representação no Brasil Ltda
Porticus
PwC
Rede Esporte pela Mudança Social
Siqueira Castro
Smart Fit
Somos Educação
SR-M
The ACT Foundation
Traﬁgura Foundation
UNESCO
Universidade Estácio de Sá
Verde Assessment
World Basketball Hall of Fame
Wise Philanthropy
PARCEIROS INTERNACIONAIS
Department for International Development (DFID)
HFW
S-RM
Sport England
Swedish Postcode Foundation
UNICEF

PARCEIROS GLOBAIS
Comic Relief
Credit Suisse EMEA Foundation
IKEA Foundation
Laureus Sport for Good Foundation
Reebok
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www . lutapelap az. o rg
in fo@lutap elap az. o rg

