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SOBRE A LUTA PELA PAZ

a Luta pela Paz é uma organização internacional 
sem fins lucrativos que tem como missão 
desenvolver o potencial de jovens trabalhando 
com eles para prevenção de violência nas 
comunidades em que vivem.  Fundada em 2000, 

no Complexo da Maré, estamos presentes hoje em 
mais de 25 países, através de nossas Academias, 
Programas Comunidades Seguras e parceiros da 
Aliança Luta pela Paz.

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.

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.

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

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.

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 por crime 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 jovens em 
situação de extrema vulnerabilidade para que não 
retornem ou se tornem vítimas novamente.

Nosso trabalho vai de iniciativas comunitárias a 
estratégias territoriais. Desenvolvemos e 
implementamos programas holísticos que apoiam 
diretamente os jovens em nossas Academias.

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 mais 
25 países.

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 nossas Academias, no Rio de Janeiro e 
Londres, nossos Programas Comunidades Seguras, 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.
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Trabalhando para prevenir a violência e construir a paz em nossas comunidades, nossa família global de 
jovens, funcionários e parceiros conseguiu atingir enormes e gratificantes resultados em 2018.

Mais uma vez, nossos atletas fizeram sucesso em suas modalidades. Em Londres, Mohez Khan foi campeão na 
competição nacional de judô (BUCS) e os boxeadores Eniola Akingbesote e Dylan Oke venceram as 
competições nacionais de Desenvolvimento Junior e Sênior, respectivamente. Enquanto isso, Rebeca Lima, da 
nossa Academia no Rio, se tornou a primeira brasileira a ganhar uma medalha no Campeonato Mundial 
Juvenil de boxe.

Além das notícias do ringue, nosso Projeto Especial – que trabalha intensamente para apoiar jovens em 
situação de extrema vulnerabilidade – foi lançado em Londres. Na Maré, teve início a terceira fase do 
programa Maré Unida, onde a metodologia da Luta pela Paz é compartilhada com outras organizações 
comunitárias locais, e o programa de treinamento Campeões na Vida, destinado a capacitar treinadores ao 
uso dos esportes de combate como ferramenta para o desenvolvimento de jovens. No Rio de Janeiro, também 
realizamos o I Seminário Marielle Franco e o I Seminário Mulheres no Esporte, ambos da Luta pela Paz.

Até o final de 2018, a Aliança Luta pela Paz teve mais de 160 organizações comunitárias treinadas em nossa 
metodologia holística e cresceu para um total de 102 membros ativos na rede. Já os Programas Comunidades 
Seguras, em curso na Jamaica e na África do Sul, expandiram as atividades e continuam a construir fortes 
parcerias em busca de comunidades mais pacíficas em 2018.

Tivemos, ainda, o prazer de receber várias visitas incríveis ao longo do ano. Entre elas, nossa embaixadora, 
Nicola Adams OBE, o atleta paralímpico Andy Barrow, o atleta olímpico Michael Jamieson e a Shadow 
Minister for Sport do Reino Unido, Dra Rosena Allin-Khan. Nosso trabalho também esteve presente nos canais 
da BT Sport e da Globo, além de produzirmos e lançarmos nosso novo filme institucional.

Pelo segundo ano consecutivo, a Luta pela Paz foi nomeada uma das 100 Melhores ONGs do Brasil pela 
revista Época e pelo Instituto Doar, e o nosso fundador e CEO, Luke Dowdney, recebeu o Prêmio Klaus J. 
Jacobs por engajamento social. Em reconhecimento ao nosso trabalho no desenvolvimento e liderança 
jovem, a Luta Pela Paz também recebeu o Prêmio Matt Kendall na Conferência de StreetGames de 2018 em 
Londres.

Apesar de tantas conquistas, os contínuos altos níveis de violência nos trouxeram notícias devastadoras como 
a perda de mais membros e amigos da Luta pela Paz. Ao olharmos para trás no ano, nossos pensamentos 
permanecem com aqueles que perdemos e os entes queridos que deixaram para trás. 

Este também é um momento para agradecer a vocês, nossos amigos e apoiadores. Sem o seu apoio generoso 
e contínuo, o nosso trabalho por uma sociedade pacífica e mais justa não seria possível. 

Luke Dowdney MBE
Fundador e CEO
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Grande parte do sucesso do trabalho da Luta pela 
Paz acontece nas Academias. É nesse espaço seguro 
e multidisciplinar que, usando a metodologia dos 
Cinco Pilares, criamos, desenvolvemos, testamos e 
monitoramos nossos programas para que os jovens 
das comunidades nas quais atuamos sejam apoiados 
diretamente e de forma holística. Através dos nossos 
programas, conseguimos ser o apoio e suportes 
necessários para que esses jovens desenvolvam seus 
potenciais e trilhem caminhos positivos em suas 
vidas. Além disso, esse espaço funciona como um 
centro de treinamento para parceiros da Aliança Luta 
pela Paz, apoiando no desenvolvimento e no teste de 
conteúdo para nossos programas de treinamento. 

Em 2018, trabalhamos com mais de 2400 crianças e 
jovens, no Rio de Janeiro e Londres, ajudando-as a 
alcançar oportunidades existentes ou criando novas.

HISTÓRIAS DE SUCESSO

Tatiana*, 21 anos, nasceu e cresceu na Maré, Rio de 
Janeiro. Ela parou de estudar na oitava série, aos 17 
anos. Ao ficar mais velha foi percebendo que 
precisava fazer alguma coisa, mas já não sabia mais 
como voltar a estudar. 
Foi assim que conheceu a Luta pela Paz. Faz um ano 
que participa do programa Novos Caminhos, o 
supletivo da Luta pela Paz. Tatiana afirma: “Estudar 
aqui é diferente. Tenho aula com o professor Diego e 
ele me motiva muito a aprender cada vez mais. Gosto 
muito dele e das amizades que fiz aqui”.

Essa nova experiência de aprendizado conquistou 
tanto Tatiana que a jovem não se vê mais longe dos 
estudos e da leitura. A jovem ressalta que morar na 

comunidade tem muitos pontos negativos como a 
violência, mas que organizações como a Luta pela 
Paz são as melhores coisas. Ela não tem vontade de 
sair da Maré, mas sonha em alcançar muitas coisas 
em sua vida. “Eu consigo ver o quanto eu cresci 
depois de ter entrado aqui na Luta pela Paz. Era 
muita coisa que eu não conhecia. Se eu pudesse dar 
um conselho pra Tatiana de 17 anos eu diria para ela 
nunca parar de estudar. Acho que a principal coisa 
que me faltava naquela época mesmo era o incentivo 
e as oportunidades. Eu sonho com o dia que todo 
mundo vai ter as mesmas oportunidades que eu estou 
tendo.”

Paulo*, membro e Conselheiro Jovem da Academia de 
Londres, conheceu a Luta pela Paz em 2016, quando 
começou a participar de um programa educacional 
alternativo que combinava boxe e desenvolvimento 
pessoal. “Eu decidi vir sozinho depois de um tempo 
porque tinha gostado daqui! Mais tarde comecei o 
boxe e conheci muita gente e foram todos 
acolhedores e por isso eu sabia que seria um bom 
ambiente”, explicou o jovem.

Através do esporte, e com o apoio de seus 
treinadores, Paulo foi capaz de entender melhor sua 
energia e suas ações. Ele também se beneficiou de ter 
muitos modelos e mentores fortes na Luta pela Paz - 
pessoas nas quais ele podia confiar e se relacionar - 
que o apoiaram em seu desenvolvimento dentro e 
fora do ringue, incluindo apoio regular em seus 
trabalhos escolares. “Eles me ensinaram confiança e 
resiliência... Aqui eles ensinam como seguir em frente 
na vida e como ser você mesmo e expressar seus 
sentimentos”. Paulo é agora um campeão regional de 
boxe e um líder juvenil na Luta pela Paz.

*Esse participante teve o nome trocado para preservar sua privacidade.



56%
masculino

44%
feminino
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1.256 alunos

DESTAQUES

MUDANÇAS NA 
PERCEPÇÃO 

SOBRE SI MESMO

MUDANÇAS NO 
RELACIONAMENTO 
COM OS OUTROS

MUDANÇAS NA 
PERCEPÇÃO DE 

FUTURO

91% sentem-se 
mais motivados 
70% sentem-se 
mais saudáveis 
91% sentem-se 
mais confiantes 77%

melhoraram o 
relacionamento com 
seus amigos

72%
melhoraram o 
relacionamento com 
a família

85% cooperam
mais com outros
83% respeitam
mais os outros
80% tem mais facilidade 
em fazer amigos

78% refletem mais sobre 
problemas antes de agir
86% sentem-se mais 
positivos em relação ao 
futuro

MUDANÇAS EM 
COMPORTAMENTO, 

ESCOLHAS E 
SITUAÇÕES

224 medalhas
(47% ouro,
37% prata e
16% bronze)

772*sessões de 
Desenvolvimento 
Pessoal realizadas, 
impactando 
aproximadamente 
1200 crianças e 
jovens

O Atletas da Paz oferece aos jovens aulas de boxe e artes marciais acompanhadas de sessões de 
desenvolvimento pessoal, onde adquirem ferramentas e habilidades importantes para a vida. No Rio de 
Janeiro, o programa é aberto a jovens entre 7 e 29 anos e em Londres, entre 7 a 25 anos. Ao entrar no Atletas 
da Paz, os participantes são incentivados a acessar os outros programas da organização, conforme suas 
necessidades.

Todo ano, uma parcela de nossos alunos preenchem um 
questionário de auto avaliação, parte do processo de 
Monitoramento, Avaliação e Aprendizagem (MAA). Em 2018, os 
participantes do programa Atletas da Paz, que completaram o 
questionário, responderam que, após entrarem na Luta pela 
Paz, tiveram as seguintes mudanças em suas vidas: 

Dados relacionados a uma amostragem de participantes. 

*Aproximadamente

RIO DE JANEIRO
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15%
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727 alunos

MUDANÇAS NA 
PERCEPÇÃO 

SOBRE SI MESMO

MUDANÇAS NO 
RELACIONAMENTO 
COM OS OUTROS

MUDANÇAS NA 
PERCEPÇÃO DE 

FUTURO

89% sentem-se 
mais motivados
89% sentem-se 
mais saudáveis
85% sentem-se 
mais confiantes

80%
menos chances de 
carregar uma arma*

87%
menos chances de 
cometer um crime*

80%
menos chances de 
fazerem parte de 
uma gangue*

78% cooperam
mais com outros
76% escutam
mais os outros
67% aceitam
mais as diferenças

79% refletem mais sobre 
problemas antes de agir
81% sentem-se mais positivos 
em relação ao futuro
79% acreditam que podem 
alcançar seus objetivos

MUDANÇAS EM 
COMPORTAMENTO, 

ESCOLHAS E 
SITUAÇÕES

Participantes do Atletas da Paz, que completaram o 
questionário, responderam que, após entrarem na Luta pela 
Paz, tiveram as seguintes mudanças em suas vidas: 

Dados relacionados a uma amostragem de participantes. 
*Dos que reportaram esse tipo de comportamento, escolha ou situação antes de frequentar a Luta pela Paz.  

DESTAQUES

2 campeões em Londres – Dylan Oke (Campeão 
Nacional de Boxe Sênior – 69kg) e Eniola Akingbesote 
(Campeão Nacional de Boxe Júnior – 60kg)

Mohez Kahn – 
Campeão 
Nacional de 
Judô

25 sessões de 
Desenvolvimento Pessoal, 
impactando 209 jovens

LONDRES

Foto: Andy Aitchison
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21%
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TWILIGHT
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143 alunos

MUDANÇAS NA 
PERCEPÇÃO 

SOBRE SI MESMO

MUDANÇAS NO 
RELACIONAMENTO 
COM OS OUTROS

MUDANÇAS NA 
PERCEPÇÃO DE 

FUTURO

81% sentem-se 
mais motivados
82% sentem-se 
mais confiantes

65%
se envolvem menos 
em confusões dentro 
de casa

64%
desrespeitam menos 
os outros.

55% têm mais facilidade 
em fazer amigos
69% cooperam mais 
com outros

64% acreditam que podem 
alcançar seus objetivos
71% sentem-se mais 
positivos em relação ao 
futuro

MUDANÇAS EM 
COMPORTAMENTO, 

ESCOLHAS E 
SITUAÇÕES

Realizado na Academia de Londres, o Twilight é um programa educacional alternativo de intervenção 
precoce para jovens entre 7 e 16 anos. Esse programa combina aulas de boxe e fitness com sessões de 
desenvolvimento pessoal.

Participantes do Twilight, que completaram o questionário, 
responderam que, após entrarem na Luta pela Paz, tiveram as 
seguintes mudanças em suas vidas:

Dados relacionados a uma amostragem de participantes. 

LONDRES
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Lutadoras é um programa exclusivo para mulheres, realizado na Academia de Londres, que promove o 
desenvolvimento pessoal entre as participantes, por meio de uma combinação de oficinas educativas de 
esportes de luta e serviços de apoio adaptados às necessidades individuais. O programa é projetado para 
construir autoconfiança e solidariedade entre as alunas enquanto melhora a aptidão, desafiando os 
estereótipos de gênero e combatendo a desigualdade.

Participantes do Lutadoras, que completaram o 
questionário, responderam que, após entrarem na Luta 
pela Paz, tiveram as seguintes mudanças em suas vidas:

MUDANÇAS NA 
PERCEPÇÃO 

SOBRE SI MESMO

MUDANÇAS NO 
RELACIONAMENTO 
COM OS OUTROS

MUDANÇAS NA 
PERCEPÇÃO DE 

FUTURO

80% sentem-se mais confiantes
73% sentem-se melhores 
consigo mesmas
72% sentem-se bem
com seus corpos

100%
menos chances de 
consumir cigarros e 
bebidas alcóolicas*

54%
mais chances de 
tentarem algo novo 

54%
mais chances de 
fazerem escolhas 
saudáveis em sua 
alimentação

82% sentem-se mais próximas 
de outras colegas Lutadoras
63% cooperam mais com as 
outras pessoas
63% compreendem mais 
como as outras pessoas se 
sentem e falam

82% sentem-se mais capazes 
de lidar com desafios 
73% acreditam que podem 
alcançar seus objetivos 
72% sentem-se mais positivas 
em relação ao futuro

MUDANÇAS EM 
COMPORTAMENTO, 

ESCOLHAS E 
SITUAÇÕES

*Das que reportaram esse tipo de comportamento, escolha ou situação antes de frequentar a Luta pela Paz.  
Dados relacionados a uma amostragem de participantes. 

DESTAQUES

Um grupo de jovens do programa Lutadoras 
ganhou o primeiro prêmio na importante 
competição de design Beyond 2020 ao criar um 
espaço para se viver no futuro. 

A embaixadora da Luta pela Paz, Nicola 
Adams OBE, se juntou às Lutadoras para uma 
sessão especial de Desenvolvimento Pessoal 
e Boxe na Academia de Londres.

LONDRES



62%
feminino

38%
masculino

72%
feminino

28%
masculino
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Realizado na Academia do Rio de Janeiro, atendemos 
alunos entre 11 e 15 anos da rede formal com o 
objetivo de prevenir a evasão escolar e a reprovação 
através do reforço de disciplinas-chave, buscando 
ressignificar a relação dos jovens com a educação e o 
processo de aprendizagem.

O Novos Caminhos apoia jovens que estão afastados da escola ou desempregados a se reaproximarem da 
educação, das possibilidades de emprego ou qualificação. O projeto oferece cursos de educação formal 
combinados com aulas de desenvolvimento pessoal, mentoria individual, treinamento para o mercado de 
trabalho, orientações vocacionais e para o trabalho, além de suporte individual visando a progressão de 
carreira.

NOVOS CAMINHOS

40 alunos

63 alunos

MUDANÇAS NA 
PERCEPÇÃO 

SOBRE SI MESMO

MUDANÇAS NO 
RELACIONAMENTO 
COM OS OUTROS

MUDANÇAS NA 
PERCEPÇÃO DE 

FUTURO

92% sentem-se
mais motivados
92% sentem-se bem 
consigo mesmos
100% sentem-se 
mais confiantes

83%
melhoraram o 
relacionamento com 
seus amigos

91%
melhoraram seus 
relacionamentos com 
a família

73%
estão mais confiantes 
para aprender novos 
conteúdos

100% cooperam
mais com outros
100% respeitam
mais os outros
82% têm mais facilidade 
em fazer amigos

91% refletem mais sobre 
problemas antes de agir
100% sentem-se mais 
positivos em relação ao 
futuro

MUDANÇAS EM 
COMPORTAMENTO, 

ESCOLHAS E 
SITUAÇÕES

Participantes do Novos Caminhos, que completaram o 
questionário, responderam que, após entrarem na Luta 
pela Paz, tiveram as seguintes mudanças em suas vidas: 

Dados relacionados a uma amostragem de participantes.

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO



92%
masculino

8%
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NOVOS CAMINHOS
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35 alunos

MUDANÇAS NA 
PERCEPÇÃO 

SOBRE SI MESMO

MUDANÇAS NO 
RELACIONAMENTO 
COM OS OUTROS

MUDANÇAS NA 
PERCEPÇÃO DE 

FUTURO

86% sentem-se
mais motivados
86% sentem-se capazes 
de fazer tarefas sozinhos
86% sentem-se
mais confiantes

100%
menos chances de 
desrespeitar os 
outros*

100%
menos chances de 
cometer um crime*

100%
evitam entrar numa 
briga*

71% cooperam
mais com outros
71% escutam
mais os outros
71% respeitam
mais os outros

100% acreditam que podem 
alcançar seus objetivos
100% sentem-se mais 
positivos em relação ao futuro
100% sentem-se capazes de 
superar desafios

MUDANÇAS EM 
COMPORTAMENTO, 

ESCOLHAS E 
SITUAÇÕES

Participantes do Novos Caminhos, que completaram o 
questionário, responderam que, após entrarem na Luta pela 
Paz, tiveram as seguintes mudanças em suas vidas:

*Dos que reportaram esse tipo de comportamento antes de frequentar a Luta pela Paz.  
Dados relacionados a uma amostragem de participantes.

*Aproximadamente

LONDRES
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EMPREGABILIDADE
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410 42 1.167
RIO DE JANEIRO

72%
masculino

28%
feminino

72 pessoas
atendidas

MUDANÇAS NA 
PERCEPÇÃO 

SOBRE SI MESMO

MUDANÇAS NO 
RELACIONAMENTO 
COM OS OUTROS

MUDANÇAS NA 
PERCEPÇÃO DE 

FUTURO

MUDANÇAS EM 
COMPORTAMENTO, 

ESCOLHAS E 
SITUAÇÕES

Participantes de Empregabilidade, que completaram o 
questionário, responderam que, após entrarem na Luta pela 
Paz, tiveram as seguintes mudanças em suas vidas:

LONDRES

Dados relacionados a uma amostragem de participantes. 

Oferecemos suporte para acesso ao mercado de trabalho através de treinamentos, orientação vocacional, 
cursos profissionalizantes e encaminhamentos para oportunidades de emprego, no Rio de Janeiro e Londres.

pessoas encaminhadas para 
entrevistas de emprego 
através do Balcão de 
Empregabilidade

pessoas 
contratadas 
(Balcão de 
Empregabilidade) 

pessoas 
atendidas no 
Feirão de 
Empregabilidade

100%
mais motivados para 
procurar emprego

100%
procuram emprego 
mais proativamente

100%
estão mais confiantes 
que conseguirão um 
emprego

93% sentem-se
mais motivados
84% sentem-se capazes de 
fazer tarefas sozinhos
100% sentem-se
mais confiantes

100% acreditam que podem 
alcançar seus objetivos
100% sentem-se mais 
positivos em relação ao futuro
100% sentem-se capazes de 
superar desafios

93%  cooperam 
mais com outros
93%  respeitam 
mais os outros



62%
feminino

38%
masculino
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NA ATIVA
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143

O Na Ativa é um programa de empregabilidade de três anos, desenvolvido na Academia do Rio de Janeiro, 
que tem como objetivo preparar jovens de 16 a 29 anos para o mercado de trabalho.

Participantes do Na Ativa, que completaram o questionário, 
responderam que, após entrarem na Luta pela Paz, tiveram 
as seguintes mudanças em suas vidas:

142 alunos

MUDANÇAS NA 
PERCEPÇÃO 

SOBRE SI MESMO

MUDANÇAS NO 
RELACIONAMENTO 
COM OS OUTROS

MUDANÇAS NA 
PERCEPÇÃO DE 

FUTURO

95% sentem-se
mais motivados
93% sentem-se capazes 
de fazer tarefas sozinhos
90% sentem-se mais 
confiantes

91%
mais motivados para 
procurar emprego

142
 encaminhados para 
entrevistas de 
emprego

66
conseguiram 
emprego

95% cooperam 
mais com outros
86% respeitam 
mais os outros

94% acreditam que podem 
alcançar seus objetivos
99% sentem-se mais positivos 
em relação ao futuro
93% sentem-se capazes de 
superar desafios

MUDANÇAS EM 
COMPORTAMENTO, 

ESCOLHAS E 
SITUAÇÕES

Dados relacionados a uma amostragem de participantes. 

RIO DE JANEIRO



51%
masculino

49%
feminino
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A equipe de Suporte Social nas Academias Luta pela Paz proporciona serviços holísticos para os jovens 
enfrentarem os conflitos que têm em casa, na escola ou na vida.

RIO DE JANEIRO

582 jovens atendidos 
pela equipe de 
Suporte Social

17 encaminhamentos 
externos

17 reuniões com pais e 
responsáveis com 307 
responsáveis presentes

DESTAQUES

Percepção dos pais e responsáveis:

96%
filhos mais 
autoconfiantes

87%
têm mais 
facilidade de 
fazer amigos

81%
melhoraram o 
relacionamento 
com a família

100%
estão satisfeitos com 
o acompanhamento 
familiar

96%
dos pais acham a 
influência da Luta 
pela Paz positiva

Dados relativos a uma amostragem de participantes.
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LONDRES

287
jovens atendidos pela 
equipe de Suporte Social

142
encaminhamentos internos para 
outros programas da organização

590
encontros e mentorias 
para atletas e jovens

MUDANÇAS NA 
PERCEPÇÃO 

SOBRE SI MESMO

MUDANÇAS NO 
RELACIONAMENTO 
COM OS OUTROS

MUDANÇAS NA 
PERCEPÇÃO DE 

FUTURO

94% sentem-se 
melhores consigo 
mesmos
88% sentem-se 
capazes de fazer 
tarefas sozinhos

94%
refletem sobre 
escolhas passadas 
para tomar novas 
decisões

88% melhoraram o 
relacionamento com 
outros jovens

75%
menos chances de 
cometer um crime*

83%
evitam entrar numa 
briga*

83% fazem amigos 
mais facilmente
88% respeitam 
mais os outros

94% acreditam que podem 
alcançar seus objetivos
100% sentem-se capazes 
de superar desafios

MUDANÇAS EM 
COMPORTAMENTO, 

ESCOLHAS E 
SITUAÇÕES

*Dos que reportaram esse tipo de comportamento antes de frequentar a Luta pela Paz.  
Dados relacionados a uma amostragem de participantes.
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O Conselho Jovem auxilia na criação de programas, no desenvolvimento estratégico e na tomada de decisão 
em vários níveis da nossa organização.

RIO DE JANEIRO

Quando eu decidi me candidatar, o 
que eu esperava era ter mais 
autonomia sobre mim, além de mais 
representatividade das mulheres no 
esporte. Foi muito bom, muito 
gratificante poder conhecer outras 
coisas e até mesmo a própria Luta 
pela Paz da forma como eu pude 
conhecer. Uma ótima experiência que 
me abriu diversas portas e onde eu 
pude me desenvolver. Foi muito bom 
para a minha autoconfiança e hoje eu 
consigo me expressar, falar com os 
outros, de jeito muito melhor. Se for 
pra destacar uma experiência de 
todas as que eu tive nesse último 
ano, sem dúvida ser mediadora da 
roda de conversa do Seminário 
Marielle Franco (em razão do Dia da 
Mulher Negra Latino-americana e 
Caribenha).

Carla*, 21, membro do Conselho 
Jovem (Mandato 2018)

No começo, eu não conhecia muito a Luta pela Paz 
e decidi entrar no Conselho pra ter mais ideia do 
que era a organização. Depois de eleito, eu 
entendi a responsabilidade que era. Com a 
autonomia que nós do Conselho temos, nós nos 
vemos capazes de solucionar diversas questões 
que surgem no nosso dia a dia. E eu acho que isso 
que foi o que eu mais gostei de toda essa 
experiência, de ter essa autonomia de fazer parte 
de algo maior, sabe? Porque acaba refletindo nos 
outros jovens e isso causa um impacto muito 
positivo na nossa Academia e na nossa 
comunidade. Outra coisa que eu gostei muito 
foram as nossas capacitações. Sem elas eu não sei 
nem como eu estaria falando da forma que eu 
estou falando agora. Hoje em dia, isso pra mim faz 
toda a diferença. Não é a toa que eu venho já pra 
cá com vontade de mudar alguma coisa para 
melhor. Minha mente hoje é aberta para 
solucionar problemas, encarando-os como 
desafios. 

Daniel*, 23, membro do Conselho Jovem
(Mandato 2018)

*Esse participante teve seu nome trocado para preservar sua privacidade.



50%
masculino

50%
feminino
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MUDANÇAS NA 
PERCEPÇÃO 

SOBRE SI MESMO

MUDANÇAS NO 
RELACIONAMENTO 
COM OS OUTROS

MUDANÇAS NA 
PERCEPÇÃO DE 

FUTURO

86% sentem-se
mais motivados
86% sentem-se capazes 
de fazer tarefas sozinhos
86%  sentem-se mais 
confiantes

100%
melhoraram suas 
relações com amigos

100%
melhoraram suas 
relações com a 
família

71%
sentem-se mais 
confortáveis para 
expressar suas 
opiniões

86%
sentem-se mais à 
vontade em ajudar o 
próximo

100% respeitam e 
cooperam mais com 
outros

86%  acreditam que podem 
alcançar seus objetivos
100% sentem-se mais 
positivos em relação ao futuro
100% sentem-se capazes de 
superar desafios

MUDANÇAS EM 
COMPORTAMENTO, 

ESCOLHAS E 
SITUAÇÕES

Dados relacionados a uma amostragem de participantes. 

Membros do Conselho Jovem, que completaram o questionário, responderam que, 
após entrarem na Luta pela Paz, tiveram as seguintes mudanças em suas vidas:

MUDANÇAS NA 
PERCEPÇÃO 

SOBRE SI MESMO

MUDANÇAS NO 
RELACIONAMENTO 
COM OS OUTROS

MUDANÇAS NA 
PERCEPÇÃO DE 

FUTURO

100% sentem-se mais 
motivados e confiantes
72% sentem-se capazes 
de fazer tarefas sozinhos

100%
acreditam que o 
Conselho Jovem faz 
diferença na Luta 
pela Paz

100%
estão familiarizados 
com problemas que 
afetam os jovens

100%
entendem melhor 
sobre igualdade

86%
sentem que têm as 
capacidades que 
precisam para 
conseguir emprego

86% sentem-se mais 
capazes de se adaptar a 
situações novas
85% cooperam mais com 

100% acreditam que podem 
alcançar seus objetivos
100% sentem-se mais 
positivos em relação ao futuro
86% sentem-se capazes de 
superar desafios

MUDANÇAS EM 
COMPORTAMENTO, 

ESCOLHAS E 
SITUAÇÕES

Membros do Conselho Jovem, que completaram o questionário, 
responderam que, após entrarem na Luta pela Paz, tiveram as 
seguintes mudanças em suas vidas:

LONDRES

18 16membros do 
Conselho Jovem 
em 2018 

workshops de 
treinamento
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Eu vejo o Conselho Jovem como um 

trampolim, antes de fazer parte eu 

não tinha nenhuma autoconfiança. Eu 

realmente não sabia o que fazer em 

reuniões e desde que eu comecei no 

Conselho Jovem desenvolvi 

habilidades como facilitação de 

reuniões, ser capaz de falar com 

financiadores e confiança. Quando 

vou a entrevistas de emprego ou da 

faculdade, me sinto seguro falando 

mesmo não estando totalmente certo 

do que estou falando. Estar no 

Conselho Jovem é um ambiente 

familiar, todos são próximos, 

viajando e realizando atividades 

juntos e todos praticamente treinam 

juntos também. 

Stephen*, membro do Conselho 
Jovem (Mandato 2018) 

No começo, hesitei em me juntar ao Conselho 

Jovem porque era aluno novo na Luta pela 

Paz, mas Leo (Coordenador de Liderança 

Juvenil) se aproximou de mim e me incentivou 

a entrar. Pessoalmente, eu estava passando 

por muitas coisas negativas fora da Luta pela 

Paz, então quando cheguei aqui foi mais uma 

luz positiva. Estar no Conselho Jovem ajudou 

a me manter positivo, manter o foco e 

organizado quando tudo fora da Luta pela Paz 

estava desmoronando. Ao fazer parte do 

Conselho Jovem, construí amizades graças à 

estrutura e atividades desenvolvidas. Eu vejo 

isso como algo muito importante na Luta pela 

Paz. Para mim, pessoalmente, é poder retribuir 

à Luta pela Paz e também é sobre entender os 

jovens para poder apoiá-los com qualquer 

problema que eles tenham.

Naomi*, membro do Conselho Jovem
(Mandato 2018) 

*Esse participante teve seu nome trocado para preservar sua privacidade.



A Aliança Luta pela Paz é uma comunidade de 
prática contínua para organizações que passaram 
por treinamento em nossa metodologia. Essa rede 
global fornece uma plataforma a partir da qual as 
abordagens para reduzir a violência juvenil, que são 
desenvolvidas e testadas em nossas Academias,
podem ser codificadas em conteúdos baseados em 
princípios e dimensionadas globalmente por meio 
dos membros da Aliança.

HISTÓRIAS DE SUCESSO

Fundada em 2014 em Chocó, uma das regiões mais 
vulneráveis da Colômbia, a Fundación Espíritu 
Indomable (FEI) foi criada para oferecer 
oportunidades e apoio a crianças, jovens e famílias 
de comunidades locais vulneráveis. A participação 
da FEI no programa de treinamento da Luta pela 
Paz ajudou a despertar a crença na organização da 
possibilidade de garantir instalações apropriadas 
para seus programas.

“Quando fui à Academia Luta pela Paz no Rio de 
Janeiro e vi tudo o que pode ser feito quando você 
tem um espaço seguro, sabia que precisávamos ter 
nosso próprio lugar. De certa forma, isso tornou 
nosso desafio maior, não buscávamos mais acesso a 
espaços, queríamos nosso próprio espaço”, lembra 
Wiston Mena, fundador e diretor da FEI. Em 2018, a 
FEI abriu sua própria academia. “Esse espaço nos 
permite pensar estrategicamente e aumentar nossa 

cobertura e impacto. Agora podemos fortalecer os 
programas que não conseguimos desenvolver tão 
bem quando trabalhamos nas ruas. Passamos muito 
tempo decidindo como iríamos representar nossa 
marca e nossa identidade em nossa nova academia, 
pois estamos bem conscientes do poder do 
ambiente e do impacto que ela tem em inspirar 
nossa equipe de funcionários, visitantes e jovens e 
em informar como trabalhamos e nos 
comportamos”, disse Wiston.

Bulldogs Boxing e Community Activities (BCA), um 
parceiro da Aliança desde 2015, usa o poder do 
boxe para envolver, educar e inspirar os jovens e 
suas famílias. “Em 2015, nos tornamos parceiros da 
Luta pela Paz e testemunhamos os tremendos 
benefícios disso. Adotamos a abordagem dos Cinco 
Pilares, mas a adaptamos para atender a nossa 
comunidade”, explica Mal Emerson, diretor 
executivo da Bulldogs BCA.

O apoio oferecido pelo Pilar de Educação, Emprego 
e Treinamento da Bulldogs ajudou 97 pessoas a 
conseguirem empregos, como Ceri* que terminou os 
estudos e conseguiu emprego em tempo integral 
com o apoio da organização. A jovem não tem 
dúvidas do impacto que a organização teve sobre 
ela: “Bulldogs definitivamente me tirou da minha 
zona de conforto e me deu muita confiança em 
todos os aspectos da minha vida, não apenas em 
treinamento”, diz ela.
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Londres

Rio de Janeiro

60
organizações tiveram mudanças programáticas 
e organizacionais através do apoio da Aliança 
Luta pela Paz

165
organizações 
treinadas até o 
�nal de 2018

46
visitas entre parceiros 
da Aliança para troca 
de conhecimento

25
Presente em

países através 
dos membros 
da Aliança

57.291
crianças e jovens 
impactados 
somente em 2018

£1.100.000
captados pelos membros da Aliança em 
2018, resultado de apoio direto ou indireto 
da Luta pela Paz

Mais de 



O Programa Comunidades Seguras da Luta pela Paz 
(PCS) opera em Kingston, Jamaica e Cidade do Cabo, 
África do Sul e usa metodologia de impacto coletivo 
para integrar múltiplos serviços e atores em áreas de 
violência urbana onde a capacidade e os recursos são 
escassos. Através de uma equipe local, a Luta pela Paz 
atua como uma organização de suporte, trabalhando 

em parceria com o governo, agências 
internacionais, doadores, setor privado 

e atores comunitários, oferecendo 
treinamento e capacitação, 
facilitando a comunicação e 

ajudando a escalar 
iniciativas.

HISTÓRIAS DE SUCESSO

Sarah*, 13 anos, foi um dos primeiros membros do 
Programa Comunidades Seguras (PCS) na Jamaica. 
Tendo ingressado em novembro de 2016, nos últimos 
dois anos, ela se estabeleceu no Taekwondo, 
competindo no nível atleta de elite. Além da arte 
marcial, Sarah participa de atividades educacionais, 
sessões de desenvolvimento pessoal, noites de jogos 

comunitários e recebe auxílio com a lição de 
casa sempre que necessário. Inicialmente, 

Sarah se juntou ao PCS para buscar um 
esporte que nunca havia experimentado 
antes. No entanto, ela se tornou mais 
extrovertida, confiante, disciplinada e 

mais atuante em equipe. Isso foi muito 
importante, pois ela tinha dificuldades em 
trabalhar com os outros. Sarah tornou-se 
um modelo para os outros participantes, 

demonstrando comprometimento, e vem 
aproveitando oportunidades que estão 
disponíveis através do PCS.

Thabo* mora em Gugulethu, uma das 
comunidades atendidas pelo Programa 

Comunidades Seguras (PCS) na Cidade 
do Cabo, África do Sul. Em 2018, ele 

se juntou ao programa de 
reabilitação quando estava numa 
situação de extrema 
vulnerabilidade, após ter 

abandonado os estudos e sem 
apoio para construir um futuro 
positivo. Thabo tem frequentado o 
programa e acredita que as 
habilidades de vida e o apoio 
psicossocial que recebeu 

ajudaram seu desenvolvimento 
pessoal. “Estou brilhando e tenho 

sido notado pelos outros”, diz ele. 
Isso lhe deu maior autoconsciência e 

um melhor senso de quem ele é. Seu 
relacionamento com sua irmã e sua 

família também melhorou. “Eles gostam 
do jeito que eu sou e me veem como 

homem, me respeitam”, explica. Thabo 
retornou à educação formal e está 
refazendo o que perdeu através do 
programa de aprendizagem de adultos.

*O nome desse participante foi trocado para preservar sua 
privacidade.
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52 parceiros 120 adultos 
impactados 
em 2018 1.335 crianças e 

jovens 
impactados

CIDADE DO CABO – ÁFRICA DO SUL

• Grupos de colaboração estabelecidos dentro 
das comunidades com um propósito comum e 
processos de coordenação uniformes.

• Planos integrados de prevenção de violência 
juvenil entre comunidades, processos 
coletivos de captação de recursos e sistemas 
de encaminhamento estabelecidos entre 
comunidades.

• Projetos colaborativos em cinco parceiros que oferecem 
sessões de karatê e desenvolvimento pessoal ampliados 
para atingir jovens que não estudam e nem trabalham.

• Treinamento e suporte à equipe parceira na proteção 
de crianças, apoio psicossocial, facilitação, 
monitoramento, avaliação e aprendizado, governança, 
finanças, captação de recursos, estratégia, liderança e 
colaboração.

6
parceiros estão performando programas 
mais eficientes de redução de violência

11
parceiros aumentaram seus 

recursos financeiros

12
parceiros melhoraram suas 

capacidades organizacionais

16
parceiros melhoraram suas capacidades 

em monitoramento, avaliação e 
aprendizagem

PRINCIPAIS PARCEIROS
Project Playground

Safety Lab (Gugulethu Team)
Amandla Edu-Football

Gugulethu Sports Development Organisation (GUSDO)
Oasis 

Ikamva Labatwana
REALISTIC (Rebuilding and Life Skills Training Centre)

Activate
J L Zwane

Hoops for Hope
Gugulethu United We Stand (GUWSCB)

SHAWCO Manenberg Centre
Arise Community Development Projects

Manenberg People's Centre
Easter Peak

Project Hope
Music Works

PRESTADORES DE SERVIÇO
Zola Aerobics     CoCT Parks & Recreation     Trauma Centre     Ekka Force

Donny Jurgens Development 
Services (DJDS)
Ikamva Youth 

Western Cape Province (After 
School Game Changer)

Hlahla Consultancy
Ikamva Labantu

Gugs Ward Councilors
Cape Flats YMCA

Nyanga Arts Forum
African Grassroots Hoops

Ikomkhulu
Contributing to Opportunities (CTO)

Cape Cultural Collective
Africa Unite

Gugulethu Development 
Forum (GDF)

MOD Centre, Intshukumo 
Secondary School

Africa Youth Solutions
MURP GUNYA

Manenberg Legacies
Homestead

Outliers
Manenberg Football League

MURP Manenberg
R-Cubed
SANZAF

Tambo Village (Kwaito FC)
Community Chest
Fight with Insight

Comic Relief
UNODC

GCU
Cape Flats YMCA 

Downeville Primary School
Face up Manenberg

OUTROS PARCEIROS
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parceiros52 293 adultos 
impactados 
em 2018 1.670 crianças e 

jovens 
impactados

KINGSTON - JAMAICA

AGENDA 
COMUM: 
UNIÃO E 

PAZ

PARCEIROS LOCAIS:
auxiliam na estrutura 

física para que 
executemos as 

atividades

PARCEIROS 
EXECUTORES:

organizações que 
executam as 

atividades

PARCEIROS 
FACILITADORES:
financiadores, 
governos e 
pesquisadores

DOADORES
UNICEF
DFID
UEFA Foundation for Children
American Friends of Jamaica
Jamaica Social Investment Fund
US Embassy of Jamaica

Joy Town 
Community 

Development 
Foundation

ONGs
Peace Management Initiative
RISE Life Management Services
Multicare Youth Foundation
Jamaica Writers Society

FEDERAÇÕES ESPORTIVAS
Jamaica Boxing Board
Breds Sport for Development 
Foundation
Capoeira Alafia
Mixed Martial Arts Association 
of Jamaica
Jamaica Taekwondo 
Association

GOVERNO
Citizen Security and Justice Programme
Ministry of National Security
Jamaica Defence Force
Jamaica Constabulary Force
Project HOPE
Social Development Commission
Joint Command, Zone of Special 
Operations

Department of 
Correctional Services
Ministry of Education, 

Youth and 
Information 

Restorative Justice 
Division, Ministry of 

Justice

Child and 
Adolescent 

Mental Health 
Clinic

ESCOLAS
Chetolah Mel Nathan 
Institute
Central Branch Primary School
Holy Family Primary School
Denham Town Primary School
St Alban’s Primary School
Kingston High School
Kingston Technical Secondary School
 Tivoli Gardens Secondary School
Denham Town Secondary School
Charlie Smith Secondary School

PARCEIROS LOCAIS
International Youth 
Fellowship
Denham Town 
Community Development 
Committee
Tivoli Gardens Community 
Development Committee
Hannah Town Community 
Development Committee
Trench Town Community 
Development Committee

• 63 sessões de esporte, educação e 
desenvolvimento realizadas semanalmente 
em 16 locais de 6 comunidades.

• Parceria criada com a Joint Command of the 
Zone of Special Operations e Jamaica Boxing 
Board para desenvolver o programa Gloves 
over Guns, uma iniciativa comunitária de 
engajamento com a participação de 
boxeadores do Programa Comunidades 
Seguras.

• Treinamento em Primeiros Socorros Psicológicos 
realizado para membros da equipe do Department of 
Correctional Services e Projeto HOPE, um projeto de 
empregabilidade coordenado pelo escritório do 
Primeiro Ministro.

• Representantes comunitários treinados em terapia 
lúdica para trabalhar com jovens identificados com 
altos níveis de transtorno de estresse pós-traumático 
(PTSD), em parceria com a Child and Adolescent Mental 
Health Clinic.

80%
dos parceiros 
estão performando 
programas mais 
eficientes em
prevenção de 
violência

84%
dos parceiros 
melhoraram 
suas 
capacidades 
organizacionais

71%
dos parceiros 
aumentaram 
seus recursos 
financeiros

71%
dos parceiros 
melhoraram suas 
capacidades em 
monitoramento, 
avaliação e 
aprendizagem
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DIRETORIA E CONSELHO
DIRETORIA LUTA PELA PAZ BRASIL
Cristian Nacht
Juliana Tibau
Luke Dowdney

CONSELHO CONSULTIVO LUTA PELA PAZ BRASIL
Andrew Parsons
Antonio Higino Viegas
Carol Barcellos
Gustavo Ramos Horta
James Sinclair
Lourenço Cézar
Marta Porto
Paulo Junqueiro
Robson Rodrigues da Silva
Scott Hamilton
Sergio Pugliese
Simon Wood

CONSELHO FISCAL LUTA PELA PAZ BRASIL
Daniel Pitanga
Rafael Weksler
Ronaldo Menezes Benevides

LUTA PELA PAZ REINO UNIDO
Andrew Fox
Andy Davison
Audrey Bampoe
Dominic Raab
Ronald McIntosh 
Vincent Neate 

LUTA PELA PAZ INTERNACIONAL
Alex Le Vey
Andrea Sinclair 
Anne-Marie Piper 
Renato Lulia Jacob
Sam Clarke
Warren Bramley

FIGHT FOR PEACE INC.
David Pace
Jamie Rocha
Owen Rankin

FIGHT FOR PEACE TRADING
Alex Le Vey
Luke Dowdney
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PARCEIROS GLOBAIS
Credit Suisse
Cômite Olimpico Internacional
IKEA Foundation
Laureus Sport for Good Foundation
Reebok

PARCEIROS BRASIL
BMA
British and Commonwealth Society of Rio de Janeiro
Comic Relief
Comitê Olímpico Internacional
Consulado Geral Britânico no Rio de Janeiro
Credit Suisse
Criança Esperança
Deloitte
Fundo Socioambiental Caixa
GSMP
Ikea Foundation
Instituto Arredondar
Instituto Embraer
Instituto Phi
Itaú Social
Jacobs Foundation
Julius Baer Foundation
Juniclair
Laureus Sport for Good Foundation
Lei de Incentivo ao Esporte
Ministério do Esporte
Petrobras
Porticus Latin America
PWC
REMS
Siqueira Castro
Smart Fit
Somos Educação
Stars Impact Awards
Trafigura Foundation
UFC
UNESCO
Universidade Estacio de Sá
Verde Assessment
WBHF
We Work
Wise Philanthropy

PARCEIROS REINO UNIDO
20 Fenchurch Street Legacy Fund
Active Newham - HeadStart Fund
Aspers Good Causes Fund
Ballymore
Barratt Homes
BBC Children in Need
Berkeley Foundation
Co-op Local Community Fund
Durham University
East End Community Foundation
Esmée Fairbairn Foundation
Fairview New Homes Ltd.
GallifordTry plc
Garfield Western Foundation
Gerald and Gail Ronson Family Foundation
GLA Young Londoners Fund - Impact Partner
G M Morrison Charitable Trust
Itaú BBA
Jack Petchey Foundation
John Armitage Charitable Trust
L&QMace Foundation
London Community Foundation
Newham Giving
Pears Foundation
Peter Harrison Foundation
State Street
Société Générale Community Fund
SEGRO
Sport England
St. James's Place Charitable Foundation
Tuixen Foundation
Wellington Management UK Foundation
Youth Investment Fund

PARCEIROS INTERNACIONAIS
Department for International Development (DFID)
HFW
S-RM
Sport England 
The National Lottery Community Fund 
UNICEF





www.lutapelapaz.org

info@lutapelapaz.org
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