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CONHEÇA A LUTA PELA PAZ

A
Luta pela Paz (LPP) foi fundada em 2000 no 
Complexo da Maré como uma resposta instintiva 
ao desenvolvimento de crianças e jovens em uma 
comunidade afetada pelo crime e violência. Hoje, 
temos presença em mais de 25 países, através de 
nossas Academias, Programas Comunidades 

Seguras e uma Aliança de parceiros treinados na 
metodologia Luta pela Paz.
 
Acreditamos que o comportamento dos jovens e suas 
escolhas são baseados nas oportunidades e apoio que 
têm acesso, assim como a 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 engajar os jovens 
quando os métodos tradicionais já não funcionam mais. 
O Boxe e as Artes Marciais promovem disciplina, 
respeito, autocontrole e um sentimento de 
pertencimento, além de criar referências positivas, 
vínculos com os jovens e proporcionar habilidades e 
valores pra vida. Oferecemos programas de Educação 
formal para jovens que tiveram que abandonar os 
estudos e apoio e treinamento em Empregabilidade, 
dando o suporte necessário para que acessem o 
mercado de trabalho.
 
Através de Suporte Social, nossos psicólogos, assistentes 
sociais, advogados e mentores oferecem apoio 
individual, orientação/mentoria e visitas domiciliares, 
bem como assistência psicológica e jurídica.

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 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 a saírem de situações 
ligadas ao crime e a violência, além de trabalharmos 
para que não retornem ou se tornem vítimas novamente.
  
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 acreditam no esporte 
como ferramenta de mudança. Chamamos isso de 
Aliança Luta pela Paz e até hoje, já treinamos mais de 
187 organizações, em mais de 25 países ao redor do 
mundo.
 
Também implementamos Programas Comunidades 
Seguras, onde trabalhamos 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 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.

*Luta pela Paz e Fight for Peace compartilham metodologia, 
valores e estratégia, mas são entidades legais separadas. Fight for 
Peace é uma instituição beneficente registrada no Reino Unido e a 
Luta pela Paz é uma organização sem fins lucrativos 
registrada no Brasil.
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PROGRAMAS 
COMUNIDADES 
SEGURAS (PCS)
Nossos Programas 
Comunidades Seguras 
(PCS) utilizam a 
metodologia de impacto 
coletivo para integrar 
múltiplos serviços e atores 
em comunidades onde a 
capacidade e os recursos 
são escassos. Em 2019, a 
Luta pela Paz coordenou 
Programas Comunidades 
Seguras na Jamaica e na 
África do Sul.
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A Luta pela Paz tem alcance local e global através de nossas Academias, Aliança e Programas Comunidades Seguras. 

ALIANÇA
Usamos o que 
aprendemos em nossas 
Academias para treinar e 
apoiar outras 
organizações de base 
comunitária ao redor do 
mundo. Essas 
organizações formam a 
Aliança Luta pela Paz, 
uma comunidade de 
prática na qual membros 
se apoiam para se 
desenvolver e se tornarem 
mais fortes e sustentáveis.

ACADEMIAS
Em nossas Academias 
no Rio de Janeiro e 
Londres, apoiamos 
diretamente crianças e 
jovens, desenvolvendo 
programas e serviços 
baseados em nossas 
metodologia de Cinco 
Pilares.



MENSAGEM DO NOSSO FUNDADOR

Os contextos desafiadores em que a Luta pela Paz trabalha e as barreiras persistentes que 
impedem crianças e jovens de alcançar todo o seu potencial permanecem como lembretes 
constantes e indesejáveis da necessidade urgente do trabalho que realizamos. No entanto, 
as conquistas de nossas crianças, jovens e funcionários em nossas Academias, Aliança e 
Programas Comunidades Seguras em 2019 nos dão motivo para grande otimismo à medida 
que avançamos em nossa terceira década.
 
Este relatório anual detalha o impacto gerado pela Luta pela Paz em 2019. Nele, 
comemoramos os esforços e realizações coletivas de nossos jovens, funcionários e 
parceiros, destacamos os resultados dos projetos e iniciativas entregues ao longo do ano, 
apresentamos nossas novas instalações, detalhamos as comunidades nas quais 
expandimos e as organizações parceiras novas e existentes com as quais colaboramos, 
compartilhamos nossa metodologia e fornecemos suporte.
 
Também destacamos os fóruns e cúpulas locais e internacionais em que participamos, os 
prêmios que tivemos a honra de receber e as muitas visitas - de atletas olímpicos, 
executivos e membros do Parlamento - que tivemos o prazer de receber.

Os resultados detalhados neste relatório anual simplesmente não seriam possíveis sem a 
dedicação e trabalho árduo de nossos jovens e funcionários e o apoio contínuo e generoso 
de nossos muitos apoiadores; portanto, ao convidá-lo a ler sobre nosso impacto em 2019, 
expressamos nossa enorme gratidão àqueles que possibilitam esse trabalho.

Luke Dowdney MBE
Fundador 
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DESTAQUES DE 2019
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177
medalhas conquistadas 
em esportes de luta no 

Rio de Janeiro e três 
campeões nacionais 

coroados em Londres

2.826
pessoas atendidas 

nas Academias 
Luta pela Paz no 
Rio de Janeiro e 

Londres 

118
parceiros ativos 
na Aliança em 5 

continentes

17
novas 

organizações 
treinadas no Rio de 
Janeiro e Londres

6
membros da Aliança adaptaram 

o programa de Educação da 
Luta pela Paz, Novos Caminhos, 
para suas comunidades locais

£1.239.500
captados por nossas 

organizações parceiras 
com apoio direto e 

indireto da Luta pela Paz 

83%
de jovens 

aprovados nos 
exames de inglês 
e matemática em 

Londres 

762
sessões de Suporte 

Social (mentoria 
individual, suporte 

jurídico e 
psicossocial)

1.111
pessoas atendidas 

nas Feiras de 
Empregabilidade 
na Academia do 
Rio de Janeiro

32
jovens exercendo 

liderança e tomada de 
decisões estratégicas 
nos Conselhos Jovem 

das Academias

• Inauguração oficial das novas instalações, incluindo um 
hub central, da Academia Luta pela Paz em Londres

ACADEMIAS 

• O programa de 
prevenção de violência 
Pan-Newham, em 
conjunto com nove 
organizações, foi 
lançado na Academia 
de Londres

• Luta pela Paz convidada 
a participar da nova 
Comissão Nacional de 
Prevenção da Violência 
(NCVP) pelo Gabinete do 
Primeiro Ministro na 
Jamaica

• O parceiro local Amandla foi 
treinado para integrar a metodologia 
de impacto coletivo em seu trabalho, 
garantindo a sustentabilidade a longo 
prazo do Programa Comunidades 
Seguras na Cidade do Cabo

ALIANÇA LUTA PELA PAZ

1.500
crianças e 

jovens 
impactados em 

Kingston

2.181
crianças e 

jovens 
impactados na 

Cidade do Cabo

94
parceiros colaborando 
na Jamaica e na África 
do Sul para o impacto 

coletivo e no apoio 
aos jovens

PROGRAMAS COMUNIDADES
SEGURAS (PCS)
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Luta pela Paz 
nomeada uma das 

100 Melhores 
ONGs no Brasil 

pelo Instituto Doar

Luta pela Paz 
ganha o Prêmio 

Transforming 
Lives Awards da 

Alquity 
Foundation

PRÊMIOS
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• Parceiro da 
Aliança Luta 
pela Paz, Útopia, 
conquistou o 
Prêmio Beyond 
Sport 

• Cali Epicentro (Colômbia) 
• Conferência de Paz em Paris (França)
• Conferência Safer Western Cape (África do Sul)
• Congresso de Esportes e Cooperação Internacional (Espanha)
• Cúpula da Juventude do Comitê Olímpico Internacional (Suíça)
• Fórum de Wilton Park sobre o uso do esporte para alcançar os ODS 
(Reino Unido)
• Fórum do UNODC sobre o uso do esporte para reduzir a violência 
(Tailândia) 
• Gira Cooperación Sur Sur (Colômbia) 
• Ryu Dan Dojo, membro da Aliança pela Luta pela Paz, participou de uma 
reunião do Grupo de Peritos das Nações Unidas sobre Prevenção do 
Extremismo Violento através do Esporte (Áustria)
• Seminário sobre Abordagens Colaborativas para a Prevenção da 
Violência (co-organizador) (África do Sul)

• Participação no Fórum Basta de 
Violência outra Maré é Possível (Rio 
de Janeiro)
• Membro da Rede Esporte pela 
Mudança Social (REMs) (Rio de 
Janeiro)
• Membro do Comitê de Prevenção 
de Homicídios de Adolescentes do 
Rio de Janeiro
• Membro da Aliança do Esporte na 
Justiça Criminal (Alliance of Sport in 
Criminal Justice) (Reino Unido)
• Membro da Comissão Nacional 
Jamaicana de Prevenção à Violência 
(NCVP) (Jamaica)

OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS REPRESENTAÇÕES
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ACADEMIAS LUTA PELA PAZ
Nossas Academias, no Rio de Janeiro e Londres, são 
fundamentais para o nosso trabalho. Aqui definimos e 
validamos respostas a fatores de risco identificados para os 
jovens; desenvolvemos e implementamos projeto-piloto 
inovadores; apoiamos diretamente os jovens em suas 
comunidades; treinamos parceiros da Aliança da Paz; e 
construímos parcerias locais para fornecer serviços 
adicionais.

Em 2019, nós trabalhamos diretamente com mais de 2.800 
crianças e jovens em nossas Academias, ajudando-os a 
alcançar seu potencial e apoiando-os a acessar 
oportunidades já existentes ou criar novas. 

Sobre o Complexo da Maré, Rio de Janeiro:

A Luta pela Paz foi fundada no Complexo da Maré em 2000. 
O território é formado por 16 favelas e possui mais de 130 
mil habitantes. A Maré aparece como 137º IDS - Índice de 
Desenvolvimento Sustentável Social, com uma população 
jovem (16 a 29 anos) sendo gravemente  impactada pelos 
altos níveis de violência e desigualdade social. A Luta pela 
Paz proporciona um ambiente seguro no qual crianças e 
jovens recebem o apoio e acesso a oportunidades que 
precisam para se desenvolver. 

CONTEXTO

• Educação: 20% dos jovens entre 15 e 17 anos estão fora da 
escola.
• Violência: 27 mortes causadas por conflitos armados no 
primeiro semestre de 2019, um aumento de 19% 
comparado ao mesmo período em 2018. 
• Segurança: 11 dias de atividades suspensas na Academia 
Luta pela Paz devido a situações de conflitos armados em 
2019 e 10 dias em que escolas ficaram fechadas no primeiro 
semestre de 2019 (mesmo número de todo o ano de 2018). 

Fontes: 
Censo populacional da Maré - Redes da Maré (2019)
Boletim Direito à Segurança Pública na Maré - Redes da Maré (2019)

Sobre Newham, Londres:

A Academia da Luta pela Paz de Londres foi fundada em 
Newham, leste de Londres, em 2007. Jovens que vivem em 
Newham enfrentam uma vasta gama de desafios que os 
impedem de desenvolver seu potencial de forma 
completa. A Luta pela Paz trabalha com jovens para 
superar esses desafios, oferecendo apoio e oportunidades 
em um ambiente seguro. 

CONTEXTO

• Violência juvenil: o número de ataques a faca contra 
pessoas menores de 25 anos em Newham aumentou 21% 
em 20171 e, de 2016/17 a 2017/18, o número de 
assassinatos em Newham mais do que dobrou2.
• Desigualdade: em 2016, Newham tinha o dobro da 
proporção de pessoas em ocupações elementares do que 
Londres como um todo3, com os baixos salários que os 
acompanham. Há uma lacuna de 13% na obtenção de 
GCSE* entre as crianças em idade escolar de Newham e as 
que não enfrentam desigualdades4.
• É possível observar uma desconexão entre as aspirações 
dos jovens e as oportunidades disponíveis: muitos jovens 
abandonam a escola (não estudando nem trabalhando), 
não conseguem enxergar um caminho a seguir e carecem 
das oportunidades e do apoio de que precisam para 
progredir.

*General Certificate of Secondary Education (GCSE) é uma qualificação 
acadêmica obtida em uma matéria específica, geralmente por estudantes aos 
16 anos de idade, no Reino Unido.

Fontes:
1Mayor’s Office for Policing and Crime (2019) Weapon enabled crime 
dashboard 
2Metropolitan Police (2019) Crime data dashboard
3Office for National Statistics (2018) Annual Population Survey 
4London Borough of Newham (2018) Children and Young People’s Joint 
Strategic Needs Assessment (2017-2018 Update)
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Marcelo* começou a frequentar a Academia do Rio 
inicialmente para participar de sessões de capoeira e 
desenvolvimento pessoal. Para ajudar na renda de sua 
família, ele interrompeu seus estudos e, após a morte de 
seu pai, voltou para casa de sua família para ajudar sua 
mãe. Após escutar sobre o Na Ativa na Luta pela Paz, ele 
ingressou no programa de empregabilidade e recebeu 
orientação profissional para ajudá-lo a escolher o 
melhor curso para ele. 

“Quando fui aceito no curso, sabia que queria fazer o 
meu melhor e não decepcionar as pessoas que me 
deram a oportunidade. O Na Ativa é uma porta aberta 
para pessoas que precisam apenas de uma 
oportunidade de mostrar seu potencial”, explica 
Marcelo. “Enquanto fazia o curso, iniciei um estágio e, 
em duas semanas, recebi uma oferta de trabalho em 
período integral. Fiquei muito feliz por ter uma 
oportunidade de trabalho que realmente me 
interessou”. 

Marcelo concluiu o curso Na Ativa junto com 22 de seus 
colegas de classe no final de 2019: "Não posso dizer que 
foi fácil, mas a experiência de conseguir algo é tão boa 
e valiosa. O mercado de trabalho é muito exigente e o 
conhecimento é algo que ninguém pode tirar de nós - 
faz você melhorar, aproveitar oportunidades, se 
destacar dos outros, ser admirado e realizar seus 
sonhos. O curso me permitiu ver o meu potencial e 
agora só quero continuar me aprimorando”.

Quando Anna* começou a frequentar a Academia de 
Londres, não achou fácil a interação social e tinha 
pouca confiança. "Eu costumava vir para relaxar, nunca 
falava com ninguém", diz ela. Ela gostava de estar no 
ambiente acolhedor e positivo da Academia, entre 
funcionários e outros jovens.

O treinamento de boxe começou a se tornar uma grande 
motivação para Anna e, juntamente com um grupo de 
jovens, ela começou a liderar a redefinição da 
participação feminina no esporte na Luta pela Paz. 
"Fiquei obcecada pelo boxe. Quando comecei, não 
consegui parar. Se tem um dia que não treino, não me 
sinto bem”. Com o tempo, Anna tornou-se mais 
envolvida na Academia, tornando-se uma jovem líder, 
parte do Conselho Jovem e um modelo para as mais 
jovens Lutadoras - sessões exclusivamente femininas. A 
confiança e a capacidade de liderar foram as principais 
coisas que Anna desenvolveu durante seu tempo na Luta 
pela Paz.

Agora, ela trabalha na Luta pela Paz como treinadora e 
seu envolvimento como membro júnior da equipe 
aumentou sua confiança e aspirações para o futuro. Ela 
aproveitou as oportunidades e continua a inspirar e 
liderar o caminho para os outros através de seu próprio 
crescimento e desenvolvimento pessoal. "Você pode ser 
você mesmo aqui, e se você quer ser algo, a Luta pela 
Paz lhe dará muitas oportunidades”.

*O nome desse participante foi modificado para preservar sua privacidade.

Histórias de Sucesso
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O apoio que fornecemos diretamente aos jovens em nossas Academias é realizado por meio de vários programas que 
integram e combinam nossos Cinco Pilares. Os resultados desses programas em 2019 são detalhados nas páginas a seguir.

1.710
participantes no 
Atletas da Paz

2.577
aulas de boxe e 
artes marciais

1.003
aulas de 

desenvolvimento 
pessoal

18
visitas

domiciliares

177
medalhas em 
campeonatos

30
reuniões com 
responsáveis

O Atletas da Paz combina aulas de boxe e artes marciais com sessões de desenvolvimento pessoal e acesso a suporte 
social. Por meio de sessões de esportes de luta, os jovens desenvolvem importantes habilidades para a vida, como força, 
disciplina e autocontrole. 
Enquanto isso, as equipes especializadas da Luta pela Paz apoiam os jovens a criar as ferramentas necessárias para 
superar os problemas que podem enfrentar na escola, em casa ou em suas vidas pessoais. No Rio de Janeiro, o programa 
está aberto a crianças e  jovens de 6 a 29 anos e, em Londres, de 7 a 25 anos.

RIO DE JANEIRO

ATLETAS DA PAZ 
Pilares incluídos
neste programa: 

NOSSOS PROGRAMAS 

Boxe e Artes Marciais Suporte Social Liderança Juvenil

Gênero e sexualidade: Os jovens que preencheram questionários
de autoavaliação relataram:

Impacto na saúde:

54%
masculino

46%
feminino Estão mais motivados

Declararam melhora em sua autoestima

Estão mais confiantes

Estão mais otimistas com o futuro

Conseguem analisar previamente uma situação antes de agir

Estão mais proativos 

Estão mais saudáveis

Estão mais ativos fisicamente

Passaram a gostar mais de esporte e atividades físicas

97%

93%

93%

92%

91%

93%

91%

85%

82%

Raça e etnia:

47%
pardos

24%
pretos

24%
brancos

4%
não informado

• 91% estão mais abertos a situações e pessoas 
diferentes
• 79% sentem-se mais empáticos com outras pessoas e 
situações
• 83% respeitam mais o outro
• 77% fazem novas amizades mais facilmente
• 72% trabalham melhor em grupo 
• 74% dos jovens consultados declararam estar à 
vontade para falar com alguém da Luta pela Paz 
(equipe, treinador, outro jovem ou membro do Conselho 
Jovem) se ficaram chateados com algo que aconteceu 
dentro da organização

Impacto no relacionamento com o outro:

Esses dados foram coletados continuamente através do software de 
monitoramento da Luta pela Paz e através de uma pesquisa realizada em 
uma amostra de 288 jovens que participaram do programa Atletas da Paz.



Esses dados foram coletados continuamente através do software de monitoramento da Luta pela Paz e através de uma pesquisa realizada em uma amostra de
94 jovens que participaram do programa Atletas da Paz.

901
participantes no 
Atletas da Paz

764
aulas de boxe e 
artes marciais

351
sessões de 

Suporte Social 
realizadas

107
jovens tiveram 

acompanhamento da 
equipe de Suporte Social

56
visitas domiciliares 

ou reuniões com 
responsáveis

LONDRES

Gênero e sexualidade: Os jovens que preencheram questionários
de autoavaliação relataram:

Impacto na saúde:

82%
masculino

17%
feminino Estão mais motivados

Estão mais confiantes

Declararam melhora em sua autoestima

Estão mais independentes 

Estão mais otimistas com o futuro

Sentem-se mais resilientes

Sentem-se mais calmos

Estão mais saudáveis

Passaram a gostar mais de esporte e atividades físicas

Estão mais ativos fisicamente

90%

88%

87%

83%

81%

87%

82%

80%

79%

77%

Raça e etnia:

DESTAQUES NOS CAMPEONATOS

37%
pretos

19%
Asiática

15%
brancos 12%

miscigenados

5%
outros

12%
não informado

• 67% estão mais abertos a situações e pessoas diferentes
• 65% sentem-se mais empáticos com outras pessoas e 
situações
• 73% confiam mais no outro
• 90% confiam na equipe da Luta pela Paz
• 89% sentem-se respeitados na Luta pela Paz
• 87% sentem-se acolhidos na Luta pela Paz
• 57% declararam que o relacionamento com a família 
melhorou
• 59% declararam que o relacionamento com os amigos 
melhorou
• 73% dos jovens consultados declararam estar à vontade 
para falar com alguém da Luta pela Paz (equipe, treinador, 
outro jovem ou membro do Conselho Jovem) se ficaram 
chateados com algo que aconteceu dentro da organização

Impacto no relacionamento com o outro:

Judoca Corey L.  
ganhou ouro no 
Campeonato 
Nacional das 
Escolas 
Britânicas

Representando a 
Inglaterra, Jake 
Popplewell e 
David Taylor 
conquistaram 
medalhas 

Jawany Scott 
tornou-se 
campeão sub-23 
no Campeonato 
Britânico de 
Halterofilismo 
de 2019

Dylan Oke se 
tornou o primeiro 
boxeador da Luta 
pela Paz a 
representar a 
região de 
Londres

1%
não informado
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O Projeto Especial é um programa de prevenção de violência de nível terciário que apoia jovens em situação de 
vulnerabilidade com objetivo de auxiliá-los a escolherem seus caminhos e construírem suas vidas. Os participantes 
recebem apoio de uma equipe multidisciplinar por um período de 18 meses, incluindo: educação formal, atividades de 
desenvolvimento pessoal, qualificação profissional e suporte social (assistência social, jurídica e psicológica), mentoria 
individual e em grupo e encaminhamento para oportunidades de emprego. 

RIO DE JANEIRO

Esses dados foram coletados através de entrevistas com participantes do programa e membros da equipe.

Boxe e Artes Marciais Suportte Social Liderança Juvenil

Gênero e sexualidade:

PROJETO ESPECIAL 

100%
masculino

• Três participantes concluíram o ensino fundamental
• Quatro participantes concluíram algum nível escolar
• Seis participantes continuam estudando

Educação:

DESTAQUES

• Sete participantes tiveram algum tipo de experiência 
profissional
• Um participante foi contratado e está trabalhando

Empregabilidade:

• Todos os participantes relataram alguma melhora em 
relação à perspectiva sobre sua própria vida.
• Após o projeto, 100% dos participantes declararam 
sentir empatia por ideias e sentimentos de outras 
pessoas

Minhas mentoras me mostraram que existia 
um outro caminho e que a minha rotina iria 
mudar. Isso foi muito bacana ser ouvido, ser 
tratado como prioridade, saber o que queria 
pro futuro e ver oportunidades. Aqui na Luta 
pela Paz temos muito apoio de todos, o que 
ajuda bastante a mantermos o foco nos 
nossos objetivos.
Participante do Projeto Especial no Rio de 
Janeiro. 

Perspectiva:

Educação Empregabilidade

13
participantes 

no Projeto 
Especial

LONDRES

Gênero e sexualidade:

100%
masculino

•  Seis dos sete participantes que concluíram o Projeto 
Especial alcançaram Qualificações de Nível Um (nível básico) 
em Inglês, Matemática e Vida Saudável.
•  Os funcionários da Luta pela Paz relataram que a conclusão 
bem-sucedida do Nível Um do programa educacional mostra 
uma reintegração bem-sucedida em educação formal.

Educação:

DESTAQUES

• Seis dos sete participantes que concluíram o Projeto 
Especial encontraram emprego dentro de três meses após o 
término do Projeto Especial.
• Isso inclui um participante que venceu o Evento Dragon’s 
Den da Luta pela Paz - uma competição de negócios julgada 
por pessoas experientes, investidores e empreendedores - e 
recebeu financiamento para seu próprio negócio.

Empregabilidade:

• Nenhum dos jovens que completaram o projeto reincidiu 
durante o projeto ou nos três meses desde que o projeto 
terminou.

O projeto me mostrou como me comportar, 
me mostrou como lidar com as coisas de uma 
maneira diferente ... Era tudo diferente para 
mim, estar na sala de informática, andando 
com os outros. Eu senti como se estivesse no 
caminho certo, no caminho de fazer 
alguma coisa. Tudo parecia construtivo.
Participante do Projeto Especial em Londres.

Envolvimento no crime e na violência:

8
participantes 

no Projeto 
Especial

Pilares incluídos
neste programa:



60
participantes 

acessaram apoio em 
empregabilidade

47%
de jovens relataram que a Luta pela 
Paz mudou seu ponto de vista sobre 

trabalho e estudos**

143
sessões de 

empregabilidade 

5
eventos de 

empregabilidade

Por meio de nosso Programa de Empregabilidade 
na Academia de Londres, apoiamos os jovens a 
terem acesso ao mercado de trabalho por meio 
de treinamento, orientação profissional, cursos 
profissionais e encaminhamento para 
oportunidades de emprego.

Gênero e sexualidade: Resultados:

70%
masculino

Raça e etnia:

46%
pretos

19%
Asiática 5%

brancos

2%
outros

17%
miscigenados

11%
não informado

• Seis progressões para emprego em tempo integral
• 11 progressões para emprego em meio período
• Uma progressão em educação
• Dois progressões para estágios
• Uma progressão para emprego temporário

Estes dados foram coletados através do software de 
monitoramento da Luta pela Paz em uma base contínua.

**Estes dados estão relacionados a uma amostra de participantes.

Empregabilidade Suporte Social Liderança Juvenil

LONDRES

28%
feminino

2%
não informado 

PROGRAMA DE EMPREGABILIDADE 
Pilares incluídos
neste programa:
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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 através de orientação vocacional e cursos. 

Gênero e sexualidade:

Os jovens que preencheram questionários 
de autoavaliação relataram:**

70%
masculino

Raça e etnia:

52%
pardos

25%
brancos

18%
pretos

5%
não informado

213
participantes 

82%
concluíram o curso

Empregabilidade Suporte Social Liderança Juvenil

30%
feminino

Realizado na Academia do Rio de Janeiro, o Reforço Escolar atende 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.

Gênero e sexualidade: Os jovens que preencheram questionários
de autoavaliação relataram:**

55%
feminino

Raça e etnia:

47%
pardos

24%
pretos

24%
brancos

5%
não informado

66
participantes no 
Reforço Escolar

REFORÇO ESCOLAR 

Educação Suporte Social Liderança Juvenil

45%
masculino

• 83% começaram a conhecer coisas sobre a 
natureza
• 78% começaram a conhecer o corpo humano
• 70% passaram a resolver cálculos de 
matemática
• 65% melhoraram seu comportamento na escola
• 57% aprenderam sobre história do Brasil
• 52% têm mais vontade de estudar
• 48% aprenderam a escrever uma redação 
melhor
• 43% faltam menos na escola

• 92% sentem-se mais confiantes
• 94% aceitam melhor as diferenças
• 99% pensam mais positivamente sobre o futuro
• 96% sentem-se mais motivados para procurar 
emprego
• 79% conseguem identificar seus pontos fortes e fracos

• 333 encaminhamentos para entrevista de emprego
• 213 alunos completaram o Na Ativa (módulos básico, 
intermediário e técnico)
• 64 alunos contratados

NA ATIVA
Pilares incluídos
neste programa:

Pilares incluídos
neste programa:

Estes dados foram coletados através do software de monitoramento da Luta pela Paz em uma base contínua.
**Estes dados estão relacionados a uma amostra de participantes.

RIO DE JANEIRO
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71%
masculino

29%
feminino

Gênero e sexualidade:

21
participantes 
concluíram o 

Novos Caminhos

Raça e etnia:

42%
pretos

25%
miscigenados 19%

brancos

14%
Asiática

14
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NOVOS CAMINHOS 
Pilares incluídos
neste programa: 

71%
feminino

29%
masculino

100%

100%

92%

92%

92%

92%

Trabalham melhor em grupo

Declararam que o relacionamento com amigos melhorou

Declararam que o relacionamento com família melhorou

Respeitam mais o outro

Sentem-se mais abertos a situações e pessoas diferentes

Sentem-se mais empáticos com outras pessoas e situações

Educação Suporte Social Liderança Juvenil

O Novos Caminhos foca em apoiar jovens que não estão em educação formal, emprego ou treinamento para voltar aos 
estudos e obter as habilidades e qualificações necessárias para progredir na área escolhida. O programa oferece cursos de 
educação formal combinados com atividades e apoio holísticos, ministrados por funcionários multidisciplinares.

RIO DE JANEIRO

Gênero e sexualidade:

• 100% se veem de forma mais positiva
• 100% sentem-se mais felizes 
• 92% acreditam que podem alcançar seus objetivos
• 92% estão mais resilientes
• 83% sentem-se mais capazes de fazer as coisas 
sozinhos(as)
• 92% sentem-se mais motivados(as) para estudar
• 100% acreditam que a Luta pela Paz mudou sua 
perspectiva de estudar

Os jovens que completaram questionários
de autoavaliação relataram:*

Impacto no relacionamento com o outro:

14
participantes 
concluíram o 

Novos Caminhos

83%
dos participantes se 

qualificaram em Inglês

83%
dos participantes se 

qualificaram em 
Matemática

71%
dos participantes se 

qualificaram em Vida 
Ativa e Saudável

63%
dos participantes se 

qualificaram em 
Instrução de Fitness

LONDRES

• 80% estão mais confiantes em progredir em atividades 
educacionais, empregos e treinamentos
• 77% estão mais motivados em progredir em atividades 
educacionais, empregos e treinamentos
• 40% acreditam que será mais fácil progredir em educação, 
empregabilidade e treinamento após participar do Novos 
Caminhos

Os jovens que completaram questionários
de autoavaliação relataram:*

QUALIFICAÇÕES:**

Raça e etnia:

50%
pretos

21%
pardos 7%

brancos

22%
não informado

Estes dados foram coletados através do software de monitoramento da Luta pela Paz 
em uma base contínua.

*Estes dados estão relacionados a uma amostra de participantes.

*Esses dados foram coletados através do software de monitoramento da Luta 
pela Paz em uma base contínua e através de uma pesquisa de final de programa 
com uma amostra de participantes.

**Nem todos participaram de todos os cursos, enquanto alguns desistiram 
antes de realizar os exames.
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23
membros do 

Conselho 
Jovem

21
reuniões do 

Conselho 
Jovem

12
reuniões com 

equipe Luta pela 
Paz e outros

6
entrevistas 
com novos 

funcionários

7
capacitações e 
treinamentos

5
visitas 

recebidas

5
participações 
em atividades 

internas

7
participações 
em atividades 

externas

O Conselho Jovem é formado por alunos da Luta pela Paz de diversas modalidades e programas, eleitos 
democraticamente, para representar os jovens em diversos espaços. Além disso, auxilia na criação de programas, no 
desenvolvimento estratégico e na tomada de decisão em vários níveis da nossa organização. 

RIO DE JANEIRO

**O nome desse participante foi modificado para preservar sua privacidade.*Estes dados estão relacionados a uma amostra de participantes.

Gênero e sexualidade: Impacto na perspectiva de futuro:

57%
feminino

43%
masculino

Raça e etnia:

48%
pardos

22%
pretos

17%
brancos

13%
não informado

Os jovens que completaram questionários
de autoavaliação relataram*:

100%

100%

86%

86%

86%

Respeitam mais os outros

Escutam mais os outros

Aceitam mais pessoas diferentes

Trabalham melhor em grupo

Fazem amizades mais facilmente

Suporte Social Liderança Juvenil

CONSELHO JOVEM 
Pilares incluídos
neste programa: 

Educação Empregabilidade

Estes dados foram coletados através do software de monitoramento da 
Luta pela Paz continuamente e se referem a uma amostra de participantes.

• 100% sentem-se mais positivos com o futuro
• 100% refletem mais sobre o problema antes de agir
• 100% acreditam que podem alcançar seus sonhos
• 100% estão mais felizes com a vida

Impacto no relacionamento com o outro:

• 86% sentem-se mais abertos a situações e pessoas 
diferentes
• 86% sentem-se mais empáticos com outras pessoas e 
situações
• 100% declararam que o relacionamento com amigos 
melhorou
• 86% declararam que o relacionamento com família 
melhorou

Eu entrei em 2014 na Luta pela Paz pelo Judô, que 
eu faço até hoje. Eu me candidatei para fazer 
parte do Conselho Jovem e foi muito melhor do 
que eu imaginava. Eu era muito quieto. Não falava 
nada. E com o tempo passei a me soltar mais e 
interagir com as pessoas. O que eu mais gostei de 
participar neste primeiro ano foram as reuniões, 
porque eu nunca tinha participado de nenhuma 
reunião desse jeito na minha vida. Todos tinham 
voz e podiam dar sua opinião e ser ouvido. Além 
disso, todos os passeios que fizemos para os 
diversos eventos também foram momentos muito 
importantes para mim. Nós acabamos sendo a voz 
da organização em diversos lugares e as pessoas 
param para ouvir o que temos a falar. Acho que a 
importância do Conselho Jovem pra Luta pela Paz 
é poder ajudar nos eventos e outras coisas. Aqui 
escutam o que o jovem tem a dizer.
Bruno**, 15 anos, membro do Conselho Jovem
na Academia do Rio de Janeiro 



*O nome desse participante foi modificado para preservar sua privacidade.
*Estes dados foram coletados através do software de monitoramento da
Luta pela Paz em uma base contínua.

LONDRES NEXT GEN 

33%
Asiática

11%
brancos

78%
feminino

22%
masculino

Gênero e sexualidade:

9
membros do 

Conselho 
Jovem

34%
pretos

22%
outros

Raça e etnia:38
jovens 

envolvidos em 
atividades de 

Liderança 
Juvenil

80%
masculino

20%
feminino

Gênero e sexualidade:20
jovens no 

Next Gen (18 
membros de 
equipe e 2 

voluntários)

O Next Gen é um programa que visa apoiar jovens 
talentosos nas Academias da Luta pela Paz no Rio e em 
Londres no desenvolvimento de suas habilidades 
profissionais, para que façam a transição de membro da 
organização para voluntário ou membro remunerado 
da equipe.

Os jovens do Next Gen participam de treinamento 
interno e recebem apoio contínuo para garantir que 
desenvolvam as habilidades e a experiência necessárias 
para se destacarem em suas funções. Os principais 
objetivos do programa são apoiar os participantes do 
Next Gen a entender a Luta pela Paz da perspectiva de 
um membro da equipe e gerenciar a transição para se 
tornar um funcionário, capacitando-os a desenvolver 
suas carreiras profissionais na Luta pela Paz e além.

Os membros do Next Gen desempenharam várias funções 
na Luta pela Paz em 2019, desenvolvendo e coordenando 
programas, treinando diferentes modalidades esportivas 
e trabalhando nas equipes de Finanças, Captação e 
Parcerias Institucionais, e Monitoramento, Avaliação e 
Aprendizagem.

Para mim, o Conselho Jovem é importante porque ajuda 
você a ter a mentalidade certa, ajuda a criar confiança 
para que você faça as coisas que estava dizendo a si 
mesmo que não poderia fazer. E também é uma chance 
de criar uma segunda família! Um ano depois de 
ingressar no Conselho Jovem na Luta pela Paz, consegui 
organizar muitas coisas que me deram muita experiência. 
Isso incluiu a organização de visitas e colaborações com 
organizações externas e a equipe de apoio na 
coordenação de projetos, incluindo uma grande sessão 
de fotos. A partir disso, pude pensar nas habilidades que 
tenho e adicionar novas. A melhor parte de fazer parte do 
Conselho Jovem é que me parece uma segunda família e 
realmente ajuda você a se relacionar com muitas pessoas 
diferentes com as quais você talvez não interagisse se 
estivesse apenas fazendo suas próprias atividades.
Beth*, membro do Conselho Jovem na Academia
de Londres

9
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ALIANÇA LUTA PELA PAZ
A Aliança Luta pela Paz é uma comunidade global de organizações, todas treinadas na metodologia Luta pela Paz e 
trabalhando juntas para apoiar os jovens em suas comunidades locais. A Aliança Luta pela Paz permite que as organizações 
focadas no desenvolvimento dos jovens e na prevenção da violência fortaleçam, desenvolvam e se tornem mais 
sustentáveis, por meio de apoio, troca de conhecimentos e acesso a ferramentas de desenvolvimento.

Parceiros ativos são aqueles que receberam treinamento na metodologia Luta pela Paz e 
continuam a desempenhar um papel contínuo nas atividades da Aliança.

Londres

Rio de Janeiro

118 parceiros ativos 
na Aliança 

46
Europa

23
África

1
Ásia

20
América
do Norte

28
América
do Sul

302
consultorias 

personalizadas 
oferecidas

11
parceiros participaram 

de duas semanas de 
treinamento da Aliança 

4
webinars para 

trocas de 
conhecimento 

48
conteúdos produzidos e 
compartilhados com os 

membros da Aliança

£1.239.500 
arrecadados em financiamento 
com apoio direto ou indireto da 

Luta pela Paz
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Os jovens que participaram de atividades em 
parceiros da Aliança e que completaram 
questionários de autoavaliação relataram:*

• 87% estão mais confiantes após participarem das 
atividades nos parceiros 
• 90% estão mais confiantes após participarem das 
atividades nos parceiros 
• 85% sentem-se melhores consigo mesmos após 
participar das atividades nos parceiros 

*Esses dados foram coletados continuamente através do software de 
monitoramento da Luta pela Paz e por meio de pesquisas anuais com 
uma amostra de organizações parceiras.

ESTUDO DE CASO

Por meio de seu programa Hecho en Libertad, a 
Interculturalidad, Salud y Derechos AC (INSADE), 
membro da Aliança da Luta pela Paz desde 2015, 
concentra-se no acesso  ao  emprego de pessoas que 
cumprem sentenças de custódia na Cidade do México. 
“Normalmente, projetos esportivos na prisão no México 
são focados em homens. Estávamos determinados a 
resolver isso, colocando as mulheres no centro das 
atenções em nossa abordagem”, explica o diretor da 
INSADE, Daniel Serrano de Rejil. 

O INSADE desenvolve um projeto de habilidades 
esportivas para as mulheres, seguido de um 
treinamento de empregabilidade, apoiando as 
participantes a se equiparem com as habilidades 
necessárias para começar um emprego remunerado 
depois de concluírem sua sentença de custódia. "O 
esporte e suas lições e valores inerentes se tornaram 
um primeiro passo importante para a reintegração das 
participantes do programa", diz Daniel. "As 
participantes do programa relatam que se sentem mais 
capazes de pensar nos problemas antes de reagir 
negativamente e são mais capazes de pensar sobre seus 
objetivos e planos de vida”.

Um forte fator motivador da participação do INSADE na 
Aliança Luta pela Paz é a oportunidade de compartilhar 
conhecimento e ter acesso a especialistas através dos 
quais eles podem fortalecer suas práticas. 
“Agradecemos a oportunidade de apoiar organizações 
voltadas para jovens, essa é uma grande parcela da 
nossa participação contínua na Aliança Luta pela Paz”, 
diz Daniel.

A Luta pela Paz me ajudou diretamente e a Ryu Dan 
Dojo a desenvolver capacidade e realmente nos 
levar à frente como organização holística que 
atende às necessidades de todos. A LPP estabeleceu 
as bases para nosso Monitoramento e Avaliação, 
colaboração, rede e para entender a importância 
dos dados. Muito obrigado.
Representante da Ryu Dan Dojo (Trinidad
e Tobago).

Estamos muito felizes com os recursos e o 
treinamento que recebemos da Aliança. Nossa 
equipe acha que pode entrar em contato com a LPP 
a qualquer momento para pedir ajuda. A Aliança 
Luta pela Paz tem sido uma grande ajuda quando 
passamos por uma grande mudança organizacional 
no ano passado, pelos conselhos individuais sobre 
sistemas financeiros e de avaliação. Difícil dizer o 
que pode ser melhorado, pois nossa experiência é 
boa e a equipe sempre esteve à disposição quando 
necessário e feliz em ajudar.
Representante da Pat Benson Boxing
Academy (Reino Unido).
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PROGRAMAS DE TREINAMENTO DA ALIANÇA

TREINAMENTO MARÉ UNIDA 3.0

Os jovens que receberam apoio de organizações 
treinadas do Maré Unida 3.0 relataram que*:

Impacto no relacionamento com o outro*:

*Estes dados estão relacionados a uma amostra de participantes e foram coletados após as organizações terem participado do treinamento da Luta pela Paz.

O St. Columbs Park Reconciliation, membro da Aliança 
Luta pela Paz, trabalha para promover a paz e a 
reconciliação em Derry-Londonderry, Irlanda do Norte 
desde 1994. Em 2018, a organização desenvolveu um 
programa piloto de seis semanas baseado em esportes 
na prisão de Magilligan. 

Embora tenha sido bem-sucedido, infelizmente a 
organização não tinha os recursos para continuar 
executando o programa. “O Creating Pathways nos 
permitiu redesenhar nosso piloto e adicionar um 
componente educacional às nossas sessões de artes 
marciais e de desenvolvimento pessoal”, explica Sharon 
Doherty, gerente de operações do St. Columbs Park 
Reconciliation.

Com o apoio da Luta pela Paz, St. Columbs criou o 
programa Fight for Myself, que durante um período de 
44 semanas ofereceu sessões esportivas combinadas 
com educação e apoio ao bem-estar físico e mental a 
jovens de 18 a 25 anos. Quatorze jovens estão 
participando do programa com mudanças positivas de 
mentalidade e atitudes já visíveis. 

Para Sharon Doherty, o compartilhamento de 
experiências por fazer parte da Aliança Luta pela Paz 
foi significativo: “O Creating Pathways nos 
proporcionou estrutura, foco e apoio. Isso nos deu a 
oportunidade de analisar o que está acontecendo muito 
além da Irlanda do Norte e do Reino Unido e aprender 
com essa experiência compartilhada também”.

O treinamento Maré Unida 3.0 visa derrubar as barreiras invisíveis existentes no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. 
Essas barreiras existem após décadas de confrontos violentos entre facções rivais que controlam o tráfico de drogas 
e entre forças do Estado. O projeto consiste em fortalecer e capacitar  treinadores no uso do esporte como uma 
ferramenta para o desenvolvimento pessoal e a paz, construindo uma cultura de entendimento e paz.

CREATING PATHWAYS 

Creating Pathways tem como objetivo apoiar organizações comunitárias de todo o Reino Unido a adaptar o 
programa de educação Novos Caminhos da Luta pela Paz para os jovens nas comunidades locais.

5
organizações 

treinadas

744
jovens 

impactados

23
sessões de treinamento focadas no desenvolvimento de missão, 

visão e valores organizacionais e implementação de ferramentas 
básicas de Monitoramento, Avaliação e Aprendizagem.

6
parceiros recebendo 

suporte e recursos

52
crianças e jovens 

participando de programas 
de educação alternativos

48
sessões de treinamento e 

workshops de aprendizado 
realizados

£590.000
de financiamento 

concedido aos parceiros 
através da Luta pela Paz

• 92% sentem-se mais abertos(as) a situações e pessoas 
diferentes
• 94% sentem-se mais empáticos(as) com outras 
pessoas e situações
• 97% respeitam mais o outro
• 87% declararam que o relacionamento com amigos 
melhorou
• 88% declararam que o relacionamento com família 
melhorou

• 98% acreditam que podem alcançar seus objetivos 
• 97% pensam mais positivo sobre o futuro
• 95% se veem de forma positiva
• 91% sentem-se mais felizes
• 82% sentem-se mais capazes de fazer as coisas 
sozinhos(as)
• 87% refletem mais sobre o problema antes de agir

Esses dados foram relatados pelas organizações da Aliança pela Luta pela Paz que participam do Creating Pathways.

ESTUDO DE CASO
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PROGRAMA COMUNIDADES SEGURAS (PCS)  
Os Programas Comunidades Seguras da Luta pela Paz 
operam em Kingston, Jamaica e Cidade do Cabo, África 
do Sul e usam 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. Por meio de uma equipe 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 
comunitários, oferecendo treinamento e capacitação, 
facilitando a comunicação e ajudando a integrar e 
dimensionar iniciativas.

Kingston, Jamaica 

O Programa Comunidades Seguras em Kingston, 
Jamaica, está presente em seis comunidades que 
enfrentam altos níveis de homicídios e divisões 
comunitárias profundamente enraizadas. Múltiplas 
intervenções estaduais e da Organização de Apoio à 
Comunidade (OSC) estão presentes nessas 
comunidades, porém elas não resultaram em reduções 
sustentáveis da violência devido, em parte, à falta de 
coordenação, recursos limitados. e falta de dados 
confiáveis baseados na comunidade.

Desde 2017, Estados de Emergência e uma Zona de 
Operações Especiais (ZOSO) foram estabelecidos em 
várias comunidades do centro de Kingston. A 
designação do ZOSO exige intervenções de segurança 
colaborativas da polícia e militares, juntamente com 
intervenções sociais do estado e da sociedade civil. 
Dentro dessas zonas, as forças de segurança podem 
impor toque de recolher, estabelecer pontos de 
verificação de identidade e ter poderes especiais para 

realizar prisões, buscas e prisões sem um mandado. Os 
críticos dos ZOSOs sugerem que eles servem apenas 
para suprimir o crime e a violência e não enfatizam as 
intervenções sociais que podem ter um impacto 
preventivo a longo prazo.

ESTUDO DE CASO:

Sarah* participa e ajuda a liderar aulas de taekwondo 
em Parade Gardens, Kingston. Ela também está 
envolvida em muitas atividades pós-escolares 
realizadas no âmbito do programa União e Paz (UP), 
coordenado pela Luta pela Paz em Kingston e participa 
de reuniões semanais do Conselho Jovem, trabalhando 
em conjunto com jovens de seis comunidades.

"Semana passada, fizemos um workshop de quadro de 
visão", diz Sarah. “Quero fazer algo grande para minha 
comunidade e ser uma mulher independente”. Sarah 
participa de sessões de desenvolvimento pessoal duas 
vezes por mês, onde são discutidas várias questões. Na 
última sessão, o tópico foi assédio moral: “Foi bom 
porque mostrou que temos que ter autocontrole com 
diferentes pessoas e como sair de perturbações”.
 
Sarah também acessa eventos intercomunitários 
trimestrais, onde ela gosta de competir, noites de jogos 
e do apoio da equipe de Suporte Psicossocial, 
disponível para para ajudar com quaisquer problemas 
que possa estar enfrentando. A riqueza da experiência 
de Sarah ilustra o poder de um modelo de impacto 
coletivo. Cada atividade que ela participa é liderada 
por uma organização diferente, mas trabalhando juntos 
com a Luta pela Paz para criar atividades engajadoras e 
diversas em espaços que antes não existia nada.
*O nome desse participante foi modificado para preservar sua privacidade.

A Luta pela Paz promoveu o alinhamento e a coordenação de atividades, 

apoiando os parceiros para oferecer a abordagem holística dos Cinco Pilares 

para prevenção da violência e construção da paz, e treinando parceiros para 

usar um banco de dados comum. Essas atividades incentivam mudanças na 

cultura organizacional, desafiam a normalização da violência e normas 

comunitárias que promovem divisões entre bairros e permitem que as 

agências melhorem os resultados para os jovens. A Luta pela Paz facilitou uma 

rede mais ampla de organizações com valores compartilhados de inclusão, 

dispostas a se alinhar a uma agenda comum.

Representante de um parceiro do Programa Comunidades Seguras em Kingston
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1.500
crianças e 

jovens 
impactados em 

2019

12
membros do 

Conselho Jovem

7
encontros do 

Conselho Jovem

70%
masculino

30%
feminino

32%
Parade
Gardens

1%
Tivoli Gardens

5%
Hannah

Town

11%
Fletchers

Land

22%
Trench Town

29%
Denham Town

11
Instituição Governamental

Por comunidade:
12
ONGs

1
empresa

2
parceiros

locais

10
escolas

47 parceiros

5
doadores

6
Comitê de

Desenvolvimento
Comunitário

OS JOVENS RELATARAM QUE DESDE QUE 
INGRESSARAM NO PROGRAMA*:

Gênero e sexualidade: Impacto nos jovens:

Destaques do Acampamento de Verão:

92%

82%

80%

80%

Fizeram novos amigos no acampamento

Declararam ter objetivos claros

Gostaram das atividades do acampamento

Sentiram-se mais saudáveis após o acampamento

907 sessões de esporte 

58 sessões de desenvolvimento 
pessoal

174 sessões de apoio psicossocial

96 sessões de clube do livro

43 treinamentos com parceiros em 
temas como Primeiros Socorros 
Psicológicos, Monitoramento, 
Avaliação e Aprendizagem, Proteção 
à Criança e outros

5 encontros e eventos com 
parceiros

11 eventos esportivos com 36 
participantes no total e 30 
medalhas ganhas

Mais de £600.000 captados 
para as atividades do Programa 
Comunidades Seguras em 
Kingston

*Esses dados foram coletados continuamente pelo software de monitoramento da Luta pela Paz, através de uma pesquisa realizada por uma amostra de 114 
jovens que participaram do programa UP em todas as seis comunidades e através de uma pesquisa realizada por uma amostra de participantes de 
acampamentos de verão.

95%

94%

92%

90%

88%

82%

80%

79%

Sentem-se mais confiantes

Confiam em funcionários e treinadores da up

Consideraram que sua autoestima melhorou

Sentem-se mais motivados para atingir seus objetivos

Sentem-se mais aptos ou mais fortes

Acharam que ficou mais fácil fazer amigos

Pensam mais nas consequências de suas ações antes de agir

Dizem que aceitam mais pessoas diferentes deles
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Cidade do Cabo, África do Sul

O Programa Comunidades Seguras na Cidade do Cabo, 
na África do Sul, concentra-se em duas comunidades - 
Manenberg e Gugulethu. Embora essas comunidades 
tenham contextos muito particulares, elas estão 
localizadas próximas umas das outras e apresentam 
muitos desafios comuns para os jovens moradores. 
Existem altos níveis de criminalidade, violência e 
pobreza, além de uma educação deficiente, altas 
taxas de desemprego e serviços para jovens 
extremamente limitados. Por meio do nosso Programa 
Comunidades Seguras, a Luta pela Paz coordena a 
colaboração entre mais de 40 parceiros locais em 
ambas as comunidades, incluindo organizações 
comunitárias, organizações não-governamentais e 
departamentos municipais e governamentais. Essa 
abordagem de impacto coletivo reúne recursos locais 
para garantir uma forte rede de referência entre 
organizações, proporcionando aos jovens que vivem 
em Manenberg e Gugulethu acesso a uma ampla 
gama de atividades e apoio holístico.

ESTUDO DE CASO

Em julho, Vin* viajou com outros 15 jovens atletas para 
Cardiff, País de Gales, para competir na Copa do Mundo dos 
Sem-Teto. Este prestigioso evento anual reúne 500 
jogadores de futebol de 50 países. A jornada de Vin para o 
evento começou pelo programa Street Champs, criado pelo 
coletivo de parceiros da Luta pela Paz em Gugulethu, na 
Cidade do Cabo. O programa oferece sessões de esportes de 
combate, futebol e netball para jovens da comunidade. 

Depois de participar do Street Champs em sua área local, o 
talento de Vin atraiu a atenção dos seletores da equipe 
sul-africana para a Copa do Mundo, o que o levou a ser 
escolhido para representar seu país. "Estou me sentindo em 
forma agora", disse Vin antes de ir para o torneio. "Isso me 
deu esperança para o futuro, de que tudo seja possível." 
Após seu retorno do torneio, Vin recebeu posteriormente 
uma oferta de emprego remunerado como Facilitador no 
programa Street Champs.

*O nome desse participante foi modificado para preservar sua privacidade.

2.181
crianças e jovens 

impactados em 2019

59
jovens 

receberam apoio 
psicossocial

164
jovens estão 

praticando atividades 
esportivas

2.181
crianças e jovens 

participando de sessões de 
desenvolvimento pessoal
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29
CBOs

2
consultorias 

2
escolas

2
doadores

9
ONGs

47 parceiros:

3
instituições

 governamentais

Impacto no relacionamento com os outros:Os jovens que preencheram questionários 
de autoavaliação relataram que*:

*Esses dados foram coletados através do software de monitoramento da 
Luta pela Paz de forma contínua e através de uma pesquisa realizada 
por uma amostra de jovens que participaram de programas coletivos.

32 encontros do Conselho Jovem

59 sessões de Karate e Habilidades para Vida

58 sessões do Novos Caminhos (educação)

22 parceiros envolvidos em atividades ou 
programas coletivos

10 encontros e eventos com parceiros

22 parceiros que oferecem programas focados em 
desenvolvimento juvenil mais eficazes 

18
parceiros 

melhoram sua 
capacidade 

organizacional

17
parceiros 
melhoram 

sua 
capacidade 
financeira 

17
propostas de 
captação de 

recursos feitas 
pelos parceiros 
em conjunto ou 
separadamente

£ 553.000
captados para as 

atividades do 
Programa 

Comunidades 
Seguras na Cidade 

do Cabo

15
parceiros 
principais 

receberam 
recursos  

para 
atividades 
coletivas

19
parceiros 

melhoram sua 
capacidade e 

práticas de 
Monitoramento, 

Avaliação e 
Aprendizagem 

26
parceiros coletivos 
que demonstram 
maior capacidade 

de desenvolver  
programas 

baseados na 
metodologia de 
impacto coletivo

Demonstram atitudes mais positivas em relação a educação

Declararam pertencer às suas comunidades

Declararam melhora no relacionamento com amigos e colegas

88%

69%

39%

Estão mais confiantes

Demonstram habilidades em fazer escolhas responsáveis

Melhoraram o autocontrole

Declararam ter aumentado seus níveis de resiliência

Envolvidos em programas de treinamento

Envolvidos em programas de educação

Envolvidos em programas de empregabilidade

98%

95%

92%

60%

47%

29%

8%

Tratava-se de nos reunir e aprender como 
cada organização opera e como 
trabalhamos em nosso próprio espaço. 
Estamos lidando com um grupo de jovens 
que lida com espaços diferentes e a maneira 
como entregamos nosso produto era 
diferente, se posso chamá-lo assim. Os 
desafios iniciais que estavam lá fora, 
trabalhando por aí coisas particulares para 
mostrar, que nós, como coletivo, estamos 
trabalhando como uma só voz, sem 
necessariamente comprometer nossos 
valores ou culturas de trabalho.
Representante de um parceiro do Programa 
Comunidades Seguras na Cidade do Cabo
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DIRETORIA E CONSELHOS
DIRETORIA LUTA PELA PAZ
Juliana Tibau - Diretora Presidente
Gabriela Pinheiro - Diretora Vice-Presidente
Luke Dowdney - Diretor
Gustavo Ramos - Diretor
James Sinclair - Diretor

CONSELHO FISCAL LUTA PELA PAZ
Rafael Weksler 
Eugênia Fayad 
Letícia Strozenberg

CONSELHO CONSULTIVO LUTA PELA PAZ
Andrew George William Parsons 
Antonio Higino Viegas 
Carol Barcellos 
Gustavo Horta Ramos 
James Sinclair 
Scott Hamilton
Lourenço Cézar 
Marta Pavese Porto 
Paulo Neves Castro Junqueiro 
Robson Rodrigues da Silva 
Sérgio Pugliese 
Thomaz Naves 
Leonardo Lenz Cesar 
Marcelo Mester 
Andres Cristian Nacht 
Daniel Pitanga Bastos de Souza 

FIGHT FOR PEACE INTERNATIONAL
Alex Le Vey
Andrea Sinclair 
Andrew Fox
Audrey Bampoe
Anne-Marie Piper (Chair) 
Renato Lulia Jacob 

FIGHT FOR PEACE UK (ATIVO ATÉ JUNHO DE 2019)
Andrew Fox
Audrew Bampoe
Andy Davison
Vincent Neate

FIGHT FOR PEACE INC.
Jamie Rocha
Owen Rankin
Valéria Tavares

FIGHT FOR PEACE TRADING
Alex Le Vey
Anthony Misquitta
James Baderman
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PARCEIROS
PARCEIROS ESTRATÉGICOS (Nossos parceiros 
estratégicos apoiam mais de um elemento de nosso trabalho, 
ajudando a tornar nosso impacto 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
• The GLA / Mayor of London
• The National Lottery Community Fund
• UNESCO

PARCEIROS BRASIL (Nossos parceiros no Brasil apoiam o 
trabalho que é feito diretamente em nossa Academia no Rio, 
bem como os programas que oferecemos no Brasil)

• Abrace uma Causa
• Ambev
• Associação Dream Learn Work
• Associação Internacional Newcomers 
• Atmos Capital Gestão de Recursos
• BMA
• Colombia Development
• Consulado Geral Britânico Rio de Janeiro
• Criança Esperança 
• Cristalia
• Deloitte Touche Tohmatsu
• EMpower the Emerging Markets
• Engie
• Fundo Socioambiental CAIXA
• Furnas Centrais Elétricas 
• Global Sports Mentoring Program
• Globosat
• Hall of Fame
• HFW
• Icatu Seguros
• Instituto Invepar
• Instituto Phi
• Itaú/Unibanco
• Jacobs Foundation
• JLL - Jones Lang Lasalle
• Julius Baer Foundation
• KPMG
• Lei de Incentivo ao Esporte
• Mattos Filho
• Ministério da Cidadania
• Ministério da Saúde
• Petrobras
• Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da 
Pessoa com Deficiência - PRONAS
• Rede Esporte pela Mudança Social
• S-RM 
• Siqueira Castro
• Transforming Lives Awards
• Verde Asset Management
• We Work

PARCEIROS REINO UNIDO (Nossos parceiros do Reino 
Unido apoiam o trabalho que é feito diretamente em nossa 
Academia em Londres, bem como os programas que 
oferecemos no Reino Unido)

• Active Newham - HeadStart Fund
• Ballymore Group
• Barratt Homes
• BBC Children in Need
• Berkeley 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
• 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 INTERNACIONAIS (Nossos parceiros 
internacionais apoiam o trabalho que realizamos fora do 
Brasil e do Reino Unido por meio da Aliança pela Luta pela 
Paz e de nossos Programas Comunidades Seguras)

• Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust 
• American Friends of Jamaica
• IKEA Foundation 
• Inter-American Foundation
• UEFA Foundation for Children 
• United Nations International Children’s Fund (UNICEF) 
• United Nations Office for Drugs and Crime (UNODC)
• US Embassy in Jamaica 

Lorem ipsum



Em 2019, concluímos a reconstrução da Academia de Londres. Este projeto, que começou em 2015, expandiu 
nossas instalações substancialmente, adicionando nossa Blue Box – com um dojo de artes marciais e espaço 
para treinamento multiuso - novas salas de aula, novos vestiários e nosso centro de negócios. Também incluiu 
uma reforma completa de nossos principais espaços de academia e escritório. Isso teve um enorme impacto em 
nossa capacidade de oferecer os melhores serviços em todos os nossos programas e nos permitiu alcançar um 
número maior de jovens.

Essa expansão e reconstrução não seriam possíveis sem o apoio generoso de nossos parceiros, tanto os listados 
abaixo quanto os que optaram por permanecer anônimos. Gostaríamos de agradecer especialmente ao Credit 
Suisse, ICAP, ao Cabinet Office e Fundação Gerald e Gail Ronson Family. Gostaríamos também de agradecer a 
Ballymore, Barratt Homes, Berkeley Foundation, Fairview New Homes Ltd., GallifordTry plc, Jack Petchey 
Foundation, J Paul Getty Jr General Charitable Trust, L&Q, LandAid Charitable Trust, Leathersellers' Company 
Charitable Fund, London Marathon Charitable Trust, Mace Foundation e National Lottery Community Fund.

OBRIGADA!





www.lutapelapaz.org

info@lutapelapaz.org
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