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Queridos amigos e apoiadores,

Depois de tantos desafios durante os piores 
momentos da pandemia, a Luta pela Paz co-
meçou a reestabelecer, em 2021, seu rumo 
com importantes projetos de crescimento, 
incluindo o treinamento de novas organiza-
ções comunitárias que passaram a fazer par-
te da nossa Aliança.

Destaco também o nosso trabalho em Coleti-
vos, em que o foco de inclusão e prevenção é 
visto através de uma lente territorial e que foi 
desenvolvido originalmente a partir da nossa 
atuação em comunidades da África de Sul e 
da Jamaica. Nesse eixo, estabelecemos, com 
muito sucesso, nosso trabalho nas comunida-
des de Guarulhos e de Savoy em São Paulo. 
Um projeto inovador que utiliza a metodolo-
gia de impacto coletivo e a inclusão de diver-
sos stakeholders, e que tem fortes possibili-
dades de ser replicado em outros territórios 
brasileiros nos próximos anos. 

Um estudo feito pela Petrobras em 2021 ava-
liou que, para cada 1 real investido na Luta 
pela Paz, o retorno para a sociedade foi de 
4,34 reais. Coincidentemente, a mesma ava-
liação foi feita em 2010 pela University of 
East London sobre o nosso trabalho em Lon-
dres, cuja taxa de retorno foi quase a mesma. 

Uma das ações importantes da Luta pela Paz 
em 2021 foi a inauguração de uma nova sede 
no centro do Rio de Janeiro, de acordo com a 
nossa estratégia voltada para um crescimen-
to nacional e baseada em tudo que temos 
aprendido com a nossa equipe e com os jo-
vens da Maré. 

Além de investirmos no desenvolvimento de 
novos possíveis territórios para implementa-
ção da metodologia de Coletivos, também fo-
camos nossa atuação no âmbito das políticas 
públicas. E um dos resultados mais importan-
tes foi que ajudamos a desenhar um Projeto 
de Lei sobre saúde mental em áreas de favela 
no Estado do Rio de Janeiro. No futuro, pre-
tendemos investir ainda mais em parcerias 
com o poder público, para tentar enfrentar 
problemas sistêmicos que estão, em muitos 
casos, na raiz da inequidade e discriminação 
que jovens de comunidades vulneráveis en-
frentam diariamente.  

Como sempre, gostaria de terminar essa mi-
nha pequena mensagem agradecendo pro-
fundamente a nossa equipe e aos jovens pelo 
empenho e dedicação, como também a nos-
sos apoiadores – voluntários e financiadores 
– por todo seu importante apoio. 

2

Luke Dowdney
Presidente Fundador
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mensagem
DOUGLAS ANTONIO NINA
Aluno de Jiu-Jitsu e Conselheiro 
Jovem da LPP Rio de Janeiro

“Me chamo Douglas Antonio Nina, 
tenho 17 anos e entrei para a 
Luta pela Paz em 2015. Até hoje 
faço parte dessa família, um lugar 
em que me sinto muito acolhido 
e protegido pela equipe s, que 
me tratam muito bem e de onde 
recebo várias oportunidades. Uma 
delas foi ter sido eleito pela turma 
para ser conselheiro jovem pela 
modalidade Jiu-Jitsu.

O Conselho Jovem ampliou ainda 
mais minha visão sobre a Luta pela 
Paz, pois entendi como é impor-
tante estar em espaços de prota-
gonismo. Entendi também como 
são feitas as contratações de novos 
funcionários\as, tive acesso a reu-
niões com os patrocinadores\as em 
que pude levar nossas demandas e 

entender como funciona essa parte 
da gestão. Também aprendi a falar 
em público, a entrevistar pessoas 
candidatas  a vagas e como funcio-
nam as responsabilidades dentro 
de uma ONG. 

O Conselho Jovem é importante 
porque nós, que somos conse-
lheiros e conselheiras , podemos 
passar para o grupo novos conhe-
cimentos que adquirimos na nossa 
roda de conversa. Podemos ainda 
levar as demandas da turma para a 
nossa coordenadora de Liderança 
Juvenil, o que nos ajuda a melho-
rar nosso ambiente de treino. Com 
o Conselho Jovem, aprendemos 
a como usar nosso poder e como 
estar engajados nas atividades da 
nossa comunidade. .”
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NOSSA TEORIA DA MUDANÇA

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

jOVENS PROMOVEM E PARTICIPAM DE SOCIEDADES SEGURAS E INCLUSIVAS
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DO ANO
destaques AcADEMIASMais de 3400 participantes em todos os 

projetos - Brasil e Reino Unido. 

Em 2021, uma avaliação externa realizada 
em parceria com a Petrobras demonstrou 
que a cada 1 real investido no 
projeto Maré Unida, no Rio de 
janeiro, o retorno para a sociedade 
foi de 4,34 reais.

Recebemos o prêmio “Children and 
Young People Now” (“Crianças e 
jovens agora”), na categoria justiça juvenil 
(Youth justice Award, no original) por conta 

do nosso Projeto Especial, em Londres.  

crianças, adolescentes 
e jovens atendidos na 
Luta pela Paz, no Rio

sessões esportivas 

atendimentos de 
suporte social

participantes 
em cursos de 
empregabilidade.

jovens lideranças, 
entre conselheiros e 
jovens mobilizadores 
comunitários 

1878 
1659
1857

79 
55

RIO DE JANEIRO, BRASIL

Apoiamos diretamente os jovens no desenvolvimento de seu 
potencial, através de programas integrados baseados na nossa 
metodologia dos Cinco Pilares. 

PRINcIPAIS RESULTADOS
A aplicação do Questionário de Desenvolvimento Pessoal permitiu identificar as 

transformações na vida dos jovens em três dimensões: 
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jovens atendidos na 
Fight for Peace, em 
Londres

sessões esportivas 
realizadas

jovens receberam 
apoio em 
empregabilidade

sessões de mentoria 
individual foram 
realizadas

 jovens atuando como 
conselheiros na FFP 

556 

384
61

292
10

LONDRES, REINO UNIDO

PRINcIPAIS RESULTADOS

”Mudou minha vida em 
um todo, agora eu tenho 

mais disciplina, foco e 
determinação. Hoje penso 
no meu futuro e já tenho 
certeza do que eu quero, 

tenho pessoas ao meu 
lado que me ajudam e me 

inspiram a ser melhor” - 
jovem do Brasil. 

O que Os e as 
JOVens dIZem

O que mais mudou na sua vida desde que 

você começou a frequentar a Luta pela Paz?

“Me tornei uma versão 
melhor de mim. Mais 

empático, menos tímido 
e mais comunicativo, 
disciplinado e mais 

disciplinado, melhor 
trabalho em equipe e outros 
âmbitos, no biopsicossocial” 

- jovem do Brasil. 

“Para mim e minha saúde 
mental, o treinamento 

ajudou muito. Quando você 
passa por essas portas (da 
Academia), pega a corda e 
começa a pular, ou como 

quer que você faça seu 
aquecimento, isso já é uma 

grande coisa, porque a 
partir de então você está 
aprendendo a limpar sua 
mente. Eu saí das aulas 

mais feliz, rindo, sorrindo 
e brincando”- jovem de 

Londres. 
“Nos ensina a ter confiança para falar, para nos expressar, e isso 

se traduz no nosso futuro”  - jovem de Londres 
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SãAO PAULO, BRASIL 

ALIANÇA cOLETIVO 
Através da Aliança, nós compartilhamos 
conhecimento e apoiamos organizações 
comunitárias ao redor do mundo para o 
fortalecimento de programas voltados 
para jovens.

Usamos a metodologia de impacto coletivo buscando 
integrar atores locais, governo e organizações para apoiar os 
jovens em seu desenvolvimento. 

Mais de 700 pessoas foram 

impactadas com o início 

do Programa Comunidade 

Segura, com a implementação 

da metodologia de Impacto 

Coletivo, em parceria com a 

Petrobras e a Transpetro.

Juntos com nossas parcerias coletivas nomeadas “All Communities Together 

Are Strong” (ACT-AS-1) (“As Comunidades Unidas são mais fortes”, em 

tradução livre), realizamos mais de 200 sessões de esporte espraiadas 

e amplamente divulgadas nas ruas de Newham (Londres) envolvendo mais 
de 2.000 jovens.   

novas organizações e coletivos 
treinados em nossas metodologias 
no Rio de Janeiro  

organizações locais na Inglaterra 
apoiadas financeiramente para 
ajudar na redução do impacto 
negativo da pandemia de COVID-19

18
23

KINGSTON, JAmAIcA  

LONDRES, REINO UNIDO  

Especiais de Kingston foi desenvolvido, treinando tanto líderes comunitários 

quanto as forças de segurança.

Em conjunto com nossos parceiros de impacto coletivo, foram ofertadas 1151 
atendimentos psicossociais, 605 sessões esportivas e 313 sessões de educação. 
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Em 2021, apoiamos 1.878 jovens a desenvol-

verem seu potencial através de programas in-

tegrados baseados na nossa metodologia dos 

Cinco Pilares: 

COR/RAÇA

FAIXA ETÁRIA

GÊNERO

• Boxe & Artes Marciais

• Educação

• Empregabilidade

• Suporte Social

• Liderança Juvenil

1. aCademIa RIO
Nas próximas páginas vamos compartilhar 
um pouco mais do trabalho desenvolvido 
pela Luta pela Paz Brasil.

14
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BOXE E ARTES mARcIAIS
Apesar de ainda ter sido um ano atípico, as 
atividades presenciais puderam retornar 
com restrições e protocolos de cuidado, 
a partir do mês de julho de 2021, com 
destaque para: 

• O crescimento do número de crianças de 
até 11 anos nas atividades da Academia, 
em relação a 2019, chegando a 28% dos\as 
participantes

• O número de meninas e jovens do gênero 
feminino que estão nas atividades esportivas 
da Luta pela Paz, que representam 44,7% do 
total de pessoas atendidas

• Foram realizados 8 campeonatos, nos quais 
41 atletas de alto rendimento do projeto 
Maré Unida participaram e conquistaram 28 
medalhas.

sessões esportivas 
realizadas 

participantes, sendo 
44,7% mulheres

1659 
1668

ALTO RENDIMENTO - MEDALhAs

8 41 28
Campeonatos Competidores Medalhas

13 5 10
Ouro Prata Bronze

EDUcAÇãO E 
EmPREGABILIDADE 
As ações de Educação, assim como de Em-
pregabilidade, acompanharam o cenário 
pandêmico e toda a curva da Covid-19. 

O aumento na taxa de empregabilidade só 
foi possível com a reabertura dos postos de 
trabalho. 

• Dentre nossos alunos e alunas, 47,4% com 
mais de 18 anos não estavam trabalhando. 
Dos que trabalham, 54,5% estão contrata-
dos sem carteira assinada.

• Apoiamos 112 encaminhamentos para entra-
da no mercado de trabalho de jovens e famí-
lias e 21 novas contratações foram efetivadas. 

• Oferecemos formação técnica e profissio-
nal nas áreas de administração, enferma-
gem e informática, programação e marke-
ting digital. Foram formados 39 alunos e 
alunas com aulas on-line e presencial.r

Contratações21

sessões de desenvolvimento 
pessoal, abordando temas como 
ética, cooperação, deficiências e 
inclusão, gênero e sexualidade, e 
raça e etnia.

 para o mercado de trabalho

633

112

dos participantes estão em 
cursos de empregabilidade

delcaram que o apoio da 
equipe da LPP foi relevante 
no retorno à escola

79 
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cONSELhO JOvEm 
• Novos conselheiros e conselheiras foram eleitos/as em 
setembro e a nova formação é composta por 15 jovens de 
diferentes faixas etárias, sendo 63,7% autodeclarados negros 
e negras. 

• O Conselho Jovem atuou ativamente na condução de 25 
entrevistas com novos funcionários e funcionárias, 14 rodas de 
conversa, 2 formações e 3 eventos com participação dos jovens.  

JOvENS mOBILIzADORES 
• Em parceria com Unicef, formamos 40 adolescentes e jovens 
da Maré e da Pavuna para atuação como mobilizadores\as. 
Eles participaram de atividades de produção de conteúdo 
e mobilização de pares para o fortalecimento de uma 
comunidade ade cuidado e proteção, discutindo temas como 
gênero, raça e violência.  

SUPORTE SOcIAL
Com equipes especializadas e trabalho em rede, apoiamos os jovens e famílias a superar as barreiras e 
problemas que possam estar enfrentando em suas vidas. Foram realizadas:

entrevistas sociais

atendimentos 
psicológicos

visitas domiciliares 
seguindo os protocolos 
de segurança

encaminhamentos para a 
rede intersetorial 

atendimentos com 
cestas básicas e cartões 
alimentação 

824
331
104

58
540

488
atendimentos foram realizados 
utilizando a metodologia dos 
Diários da Quarentena para a 
promoção da saúde mental de 
crianças, adolescentes e jovens.

consideram o atendimento bom ou 
muito bom.

sentem vontade de um 
atendimento psicológico a longo 
prazo.

LIDERANÇA JUvENIL
Apoiamos a formação de jovens líderes que contribuem para 
o desenho de programas e influenciam a tomada de decisões 
em todos os níveis da organização.

ATENDImENTO Em SAúDE mENTAL

dos participantes que 
foram encaminhados 
pela equipe da LPP para 
algum outro serviço 
declaram que este 
encaminhamento ajudou 
a resolver os problemas 
que tinham.

1.700.000 pessoas alcançadas

das meninas e 
jovens participantes 
se consideram 
mais seguras para 
desenvolver ações de 
mobilização 

desenvolveram 
mais voz ativa

dos meninos e jovens 
se consideram 
líderes em potencial, 
dentro ou fora da 
Maré

RESULTADOS
mOBILIzADORES
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 EMANuELLE CONCEIçãO,
CONsELhO JOvEM

Emanuelle Conceição é uma jovem piauiense de 26 anos, apaixonada por políticas públicas e rodas de 
conversa. Conheceu a Luta pela Paz através de uma amiga, que a apresentou ao projeto Destemidas, em 
2019. A jovem conta que logo se encantou com a possibilidade de participar das aulas de Desenvolvi-
mento Pessoal, que trata de temas como Raça e Etnia, Gênero e Sexualidade e Deficiência.

Ela percebeu ali uma ótima oportunidade de dialogar sobre te-
mas sociais com outros jovens do território e, assim, desen-

volver seu senso crítico e viver experiências que pode-
riam agregar valor à sua vida. Ela passou a se dedicar 
plenamente às atividades do projeto Destemidas, par-
ticipando de todos os treinos de fortalecimento e da 
corrida assiduamente. Pouco tempo depois, soube 
do Conselho Jovem e começou a pesquisar sobre o 

que era ser uma jovem conselheira da Luta pela 
Paz. Foi assim que finalmente se candidatou. 

Eleita, a jovem percebeu que muitos alunos, alu-
nas e funcionários começaram a se aproximar 
mais.  Segundo ela, esse apoio e confiança ser-
viram de incentivo diário para que continuas-
se estudando e se desenvolvendo. Emanuelle 
diz que ser uma jovem conselheira é estar 
atenta para ouvir as demandas coletivas e 
se comprometer em pensar e construir solu-
ções junto com toda equipe do conselho, que 
é formada por 15 jovens de diferentes faixas 
etárias e modalidades. Além de estar dispo-
nível para aprender e trocar experiências de 
vida, principalmente quando o assunto é a his-
tória e a cultura da Maré.

“A Luta pela Paz incentiva que os jovens prota-
gonizem suas histórias e façam parte das ins-
tâncias de tomadas de decisão e processos da 
organização. É por meio da Liderança Juvenil 
que revela jovens líderes que precisavam ape-
nas de uma oportunidade para desenvolve-
rem seus potenciais e habilidades”, diz. 

mARÉ UNIDA
Com patrocínio da Petrobras, implementamos o projeto Maré 
Unida para desenvolver o potencial de crianças, adolescentes 
e jovens moradores através dos esportes de luta. 

Além das turmas de boxe e artes marciais, alunos e alunas são 
acompanhados por uma equipe multidisciplinar que oferece 
o suporte necessário para acesso às redes de proteção 
intersetoriais, comunitárias e pessoais. 

Em 2021, tivemos excelentes resultados com a participação 
de alguns de nossos atletas no Campeonato Brasileiro de 
Boxe. Rebeca Lima foi campeã brasileira e Vinicius Parga 
Carvalho conquistou medalha de bronze. 

Para ampliar o impacto do projeto, nós usamos o que 
aprendemos em nossa academia na Maré para capacitar e 
apoiar 12 organizações e coletivos de base comunitária no 
estado do Rio de Janeiro.

PATROCíNIO
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organizações treinadas 
em 2021, sendo 18 novos 
membros

sessões de treinamento 
conduzidas 

pessoas capacitadas

organizações ativas na 
Aliança na América Latina

21 
20
70

32

TREINAMENTO ALIANçA LuTA pELA pAz
PROJETO ATITUDE

DESTAqUES
• Iniciamos dois novos Programas de Treinamento 
para 21 organizações em diversos territórios da região 
metropolitana do Rio de Janeiro, em parceria com a 
Vale e a Petrobras. 

• Capacitamos 20 educadores e educadoras de esporte 
em abordagens pedagógicas intencionais e inclusivas.  

• A Luta pela Paz Brasil passou a ser o ponto focal de 
cuidado e integração das organizações da América 
Latina¹ e países de Língua Portuguesa. Ao todo, 
trabalhamos com 32 organizações ativas. 

• Oferecemos suporte para que organizações da 
Aliança continuassem a implementar seus projetos 
e atividades, capacitando-as para oferecer maior 
apoio aos jovens atendidos/as e aprimorando seus 
desempenhos organizacionais.

A Aliança é uma Comunidade de Prática que abarca 

organizações sociais em mais de 19 países, treinadas nas 

metodologias da Luta pela Paz. Compartilhando experiências, 

fortalecemos a capacidade das instituições e suas equipes, e 

contribuímos para que os jovens que vivem em comunidades 

afetadas pela desigualdade e pela violência realizem todo 

seu potencial.

2. ALIANÇA

O Projeto Atitude desenvolvia atividades esportivas de jiu jitsu em um salão de festa, espaço cedido 

por conhecidos do educador esportivo e idealizador, Douglas Pereira. Durante o ano de 2021, devido à 

pandemia, o projeto teve dificuldades em dar continuidade às atividades e perdeu o local. 

Mas com o apoio da consultoria da Luta pela Paz, o Atitude conseguiu um novo espaço para suas 

atividades, na Arena jovelina Pérola Negra. O apoio da consultoria foi direcionado à essa necessidade, 

a elaboração de uma apresentação institucional para prospecção de parceria na cessão de uso de 

espaço, e que acabou resultando nessa conquista.

Atualmente, o projeto conta com duas turmas, sendo 12 alunos na turma de crianças e 18 alunos na de 

adultos, com atividades às terças e quintas-feiras, e com lista de espera para turmas futuras.

Douglas teve a ideia de iniciar um novo projeto voltado para o público feminino, com aulas de 

defesa pessoal, a partir dessa experiência e do treinamento realizado neste período voltado para 

os educadores esportivos sociais – em que foram abordadas também questões sociais estruturantes 

que afetam diretamente o público atendido pelas organizações sociais, como racismo, machismo, 

capacitismo, entre outras.
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Os Coletivos Luta pela Paz buscam integrar múltiplos serviços e 

pessoas para o desenvolvimento de soluções coletivas em áreas 

afetadas pelas múltiplas formas de violências. 

cOmUNIDADE SEGURA
A partir de 2021, em parceria com a Petrobras, foi dado início 

ao projeto Comunidade Segura, atuando em ações voltadas para 

o desenvolvimento de jovens e crianças nas comunidades Nova 

Savoy, na zona leste de São Paulo, e Jardim Centenário e Parque 

São Miguel, em Guarulhos. 

3. cOLETIvOS

pessoas foram impactadas nos 
territórios, a partir de ações como 
formação de Comitês de Impacto 
Coletivo e de Jovens Mobilizadores e 
da entrega de cestas básicas.sessões 
de treinamento conduzidas 

pessoas foram impactadas pelas 
ações educativas, de geração de 
emprego e renda

jovens mobilizadores/as e 
mobilizadoras locais foram 
formados/as

participantes dos Comitês de 
Impacto Coletivo foram formados/as

2100 

+700
12

44

zONA NOSSA
Em parceria com o UNICEF, realizamos o projeto Zona Nossa, 
que atuou na produção de metodologias e fluxos de atenção 
e de cuidado a crianças, adolescentes e jovens em situação de 
violência na Maré e na Pavuna. 

Além da mobilização e formação de jovens mobilizadores/as, 
promovemos a formação de mais de 200 profissionais da rede 
de proteção atuantes em equipamentos públicos voltados para 
a garantia de direitos e atenção, como CRAS, CREAS, postos de 
saúde, conselhos tutelares, entre outros.

Formação de Comunidade de Cuidado 
Objetivo: Fortalecer o trabalho de acolhimento e cuidado em 
rede de situações de violência e de saúde mental na infância e 
na adolescência no território.

profissionais alcançados

consideram o conteúdo do curso relevante, en-
tre os quais 84% consideram muito relevante.

avaliam positivamente a metodologia utilizada

+100

profissionais treinados 

aprovação unânime de metodologias e con-
teúdos – 100% das avaliações classificaram 
o curso como Muito Bom ou Bom.

112 

As avaliações destacaram positivamente a utilização 
das ferramentas, as atividades de cuidado e os espaços 
de troca entre os profissionais.

Entre os conteúdos considerados mais relevantes estão os fluxos 
institucionais de atendimento aos casos e a articulação com a 
rede local.

Formação Violência Contra Meninas
Objetivo: Capacitar profissionais para o acolhimento e atendi-
mento de meninas e adolescentes vítimas de violências

LUTA PELA PAZ    |    RELATÓRIO ANUAL 2021 25
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A disseminação dos temas estruturais na Luta pela Paz se fundamenta a partir da argumentação de que a atuação da 
instituição se dá em territórios que são afetados por violências de caráter econômico, político, social, cultural, as quais se 
materializam nas relações cotidianas.

As pessoas atendidas, em sua maioria, são estigmatizadas pela cor da sua pele, local de moradia, gênero, sexualidade, 
deficiências, dentre outras características. Por isso, é fundamental que as atividades pedagógicas aplicadas no cotidiano 
da instituição sejam ferramentas potencializadoras de reflexão, escuta e construção de estratégias para que o público, a 
equipe e as parcerias possam reverter este quadro de violações, entendendo seus limites e as possibilidades.

temas
ESTRUTURANTES

RAÇA E ETNIA

Em 2021, desenvolvemos o Projeto Sankofa, com foco na 
disseminação de abordagens e práticas antirracistas na LPP e 
dentro do Complexo da Maré. Através de um amplo processo 
de escuta, reflexão e construção coletiva, desenvolvemos e 
disseminamos a estratégia antirracista da LPP. 

cOmPROmISSOS ANTIRRAcISTAS DA LPP     
1. Ampliar oportunidades e fortalecer uma cultura insti-
tucional comprometida com a promoção da diversidade 
e inclusão.

2. Atualizar sua teoria da mudança, de modo a contem-
plar os aspectos de diversidade e inclusão intencional e 
estruturalmente nas ações, objetivos estratégicos, resul-
tados e metas da organização; 

3. Realizar periodicamente diagnóstico sobre situação 
institucional em relação à representatividade dos dife-
rentes grupos raciais, procurando mapear o contexto, de-
safios e necessidades da organização;

4. Implementar ações de desenvolvimento profissional 
para se alcançar a igualdade racial no acesso a oportuni-
dades de trabalho e renda no contexto intra e extra ins-
titucional 

5. Orientar colaboradores/as para desenvolvimento de 
projetos e ações institucionais que contemplem de ma-
neira estruturante ou transversal as questões de diversi-
dade e inclusão;

6. Promover o respeito à diversidade racial na comunica-
ção e marketing interno e externo, por meio da atenção 
e cuidado com a representatividade equitativa dos dife-
rentes grupos raciais em suas comunicações;

7. Estimular e apoiar concretamente a manutenção dos 
grupos de colaboradores/as que discutem e promovem 
iniciativas voltadas à promoção da igualdade racial;

8. Atuar intencional e planejadamente para reduzir as 
assimetrias em relação à participação de profissionais 
negros/as e residentes na Maré nas posições estratégicas 
e de liderança na organização;

9. Fornecer suporte e estimular o desenvolvimento de 
ferramentas de monitoramento e avaliação de impacto 
das iniciativas adotadas;

10. Acompanhar a implementação das ações, orientar 
equipes para a realização de ajustes e aprimoramentos 
constantes das iniciativas.

das mulheres participantes 
reconhecem que a LPP é um local 
seguro e inclusivo ao lidar com o 
tema de gênero.

de participantes negros e negras 
reconhecem que a LPP é um local 
seguro e inclusivo ao lidar com o 
tema de cor/raça.

reconhecem o racismo como um 
problema grave.

reconhecem o preconceito de 
gênero como um problema grave.

reconhecem o capacitismo como 
um problema grave.
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GêNERO E SEXUALIDADE

• Trabalhamos a temática de gênero e sexualidade nos diferentes projetos. Com as Jovens Mobilizadoras e Pretos 

em Roda, promovemos a reflexão sobre os mais diversos assuntos que envolvem a categoria gênero, dentre eles 

masculinidades e perspectivas de cuidado. 

• No projeto Destemidas, utilizamos as corridas de rua como ferramenta de desenvolvimento de jovens mulheres e 

meninas, fortalecimento da autonomia e das redes de apoio.

• Internamente, elaboramos o Protocolo sobre como a equipe da LPP pode lidar com casos de violência contra a mulher 

que ocorrem na instituição, envolvendo pessoas atendidas na LPP.

em turmas mistas

em turmas exlusivas

no total

39

17
56

DEfIcIêNcIA 

• Ampliamos a participação de pessoas com 

deficiência, a partir de 2020, sendo 56 alunos 

entre turmas exclusivas e mistas.

• Para alcançar a excelência no atendimento, 

toda a equipe passou por treinamentos com 

especialistas na área de inclusão, e a equipe 

esportiva e assistentes fazem parte de um 

programa de formação continuada para alinhar 

quais as melhores ferramentas para a inclusão 

de pessoas com deficiência no esporte.
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COnseLHO FIsCaL 
Eugenia Cristina Fayad 

James Guerreiro 
Letícia Strozenberg

COnseLHO COnsuLtIVO
Andrew Parsons 

Antonio Higino Viegas

Carolina Barcellos

Cristian Nacht 

Gustavo Ramos

James Sinclair

Leonardo Lenz Cesar

Marcelo Mester

Marta Pavese Porto

Paulo Junqueiro

Robson Rodrigues da Silva

Ronaldo Benevides

Scott Hamilton

Sergio Pugliese

Simon Wood

Thomaz Naves

ParCeIrOs BrasIL
Abrace uma Causa

Alquity Foundation

Ambev

Credit Suisse Hedging-Griffo 
Corretora de Valores S.A.

Criança Esperança/ UNESCO

Cristalia

Comic Relief

Consulado Geral Americano

Consulado Geral Britânico

Engie

Global Sport Mentoring 
Program (GSMP)

Globosat

Icatu Consultoria de 
Investimentos

Instituto Credit Suisse 

Instituto Phi

Julius Baer Foundation 

Mattos Filho 

Nucleo Capital Ltda 

Laureus Sport for Good 
Foundation

Lei de Incentivo ao Esporte 

Petrobras

Philantropic Venture

Porticus 

Programa Nacional de Apoio 
à Atenção da Saúde da Pessoa 
com Deficiência

Reebok

Rede Esporte pela Mudança 
Social 

Rexona Beyond Sport

Sony Music 

SR-M

Trafigura Foundation

Vale S.A.

Verde Asset Management 

Unicef 

ParCeIrOs reInO unIdO
Active Newham – 
HeadStart Fund 

Avanton Limited 

Ballymore Group 

Barratt Homes 

BBC Children in Need 

Berkeley Foundation 

Build Up Foundation 

Comic Relief 

BT Supporters Club 

The Desmond Foundation 

Dominvs 

Dragon School Sale 

DP9 Limited 

Earth Station 

East End Community 
Foundation 

Ecclesiastical Insurance Office 

Esmée Fairbairn Foundation 

Fairview New Homes Ltd. 

G M Morrison Charitable Trust 

GallifordTry plc 

Garfield Weston Foundation 

HFW 

Home Office 

HTA Design LLP 

Hurlington Capital 

Itaú BBA 

Jack Petchey Foundation 

John Armitage Charitable Trust 

Keystone Partners 

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 

Playtech 

Prism the Gift Fund 

The Regatta Foundation 

Re:Shape 

Rontec 

Rubin Foundation Charitable 
Trust 

S-RM 

SEGRO 

Société Générale Community 
Fund

St. James’s Place Charitable 
Foundation 

State Street 

Tuixen Foundation 

Wellington Management UK 
Foundation 

Youth Investment Fund

COnseLHO
admInIstratIVO
Luke Dowdney
Presidente-fundador

juliana Tibau
Presidente-executiva

Gabriela Pinheiro
Vice Presidente

Gustavo Ramos 
Diretor

james Sinclair
Diretor

Marcos Alves
Diretor

Parceiros 
estratégicos
Comic Relief 

Credit Suisse EMEA 
Foundation 

European Union 

Laureus Sport for Good 
Foundation 

Mayor of London / The 
Violence Reduction Unit

Petrobras 

Reebok 

Sport England 

The Gerald and Gail Ronson 
Family Foundation

The National Lottery 
Community Fund

UNESCO
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Parceiros internacionais
Commonwealth Foundation 

European Union 

Inter-American Foundation 

Swedish Postcode Foundation 

UEFA Foundation for Children 

UNICEF/Spotlight Initiative
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