Balanço
Social 2021

Quem somos · 1

Apresentação................ 1
Quem somos.................2
Mapa de atuação
em 2021.........................4

Desenvolvimento
integral e solidário

Alianças..........................5
Organograma e
Governança................... 6
Temas e projetos.......... 7
Como colaborar...........27
Regionalização........... 28
Ações emergenciais.. 29
Balanço auditado.......30
Parceiros...................... 32

A AVSI Brasil é uma organização brasileira sem fins lucrativos, que atua em
sintonia com a Fundação AVSI, sua entidade de referência. No ano de 2021,
em plena pandemia, atuamos em 12 territórios (11 estados e no Distrito
Federal), implementando 31 projetos, com o apoio de mais de 550 colaboradores, contribuindo para o desenvolvimento de pessoas em situação de
vulnerabilidade social e emergência humanitária.
A pandemia nos colocou em uma situação onde não sabemos tempos e termos da crise, na qual nós também estamos dentro do problema, não podemos
oferecer soluções testadas. Em outras palavras, uma crise que muitas vezes
apresenta contradições insolúveis. Nesse sentido, a pandemia nos forçou
a atuar de forma nova, mais dinâmica. Todas as iniciativas, inclusive as mais
antigas e históricas, tiveram que se renovar promovendo uma maior colaboração e coordenação entre os atores das áreas de cooperação para o desenvolvimento, ação humanitária e construção da paz.
Nesse contexto mutável, a AVSI Brasil desenvolveu uma forte resiliência e
capacidade de resposta às crescentes necessidades humanas da população
vulnerável brasileira e dos migrantes e refugiados venezuelanos, gerando
lugares onde as pessoas pudessem ser concretamente apoiadas a enfrentar
as tantas dificuldades cotidianas.
O nosso ponto de partida ideal se baseia na concepção de que cada pessoa é
única e carrega um valor em si. O respeito à dignidade humana é a consequência do reconhecimento do ser enquanto sujeito único, irrepetível, em nexo
com o transcendente. A pessoa representa o fim último da nossa ação, ou seja,
quem nossa organização – e toda sociedade – deve alcançar.

Ficha técnica
Coordenação:
Silvana Moreira
Fotos: Antonello Veneri, Cesare
Simioni, Genilson Araújo, Promissum Pictures, Acervo AVSI.
As fotos retratam atividades antes
e durante o período da pandemia.
Design editorial:
Plus Comunicação
Carla Piaggio

Atuamos nas periferias do mundo, contribuindo para promover todas as pessoas e a pessoa como um todo, alinhados ao que diz a Carta Encíclica Populorum
Progressio. Estamos certos de que a companhia gerada pela afeição ao outro,
através do encontro humano, promove na pessoa que vive uma momentânea
situação de vulnerabilidade – independentemente de sua origem, cultura,
etnia, religião – a redescoberta de um percurso de desenvolvimento e de
protagonismo da própria vida.
O agradecimento especial deste Balanço Social vai aos nossos mais de 500
colaboradores que, em uma situação de risco pessoal devido à pandemia,
permitiram garantir que AVSI Brasil continuasse uma presença humana para
os 462 mil beneficiários diretos que encontramos através dos projetos.

Conselho Diretivo da AVSI Brasil
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NOSSA MISSÃO é
tornar as pessoas
protagonistas
do próprio
desenvolvimento,
da sua família e
comunidade, por
meio de projetos
sociais em contextos
de vulnerabilidade
ou emergência
humanitária.

Quem somos
A AVSI Brasil é uma organização brasileira, sem fins lucrativos, constituída
em 2007, para contribuir na melhoria das condições de vida de pessoas que
vivem em situações de vulnerabilidade ou emergência humanitária.
Somos uma organização local vinculada ao contexto internacional por meio da
parceria com a Fundação AVSI, ONG de origem italiana que atua em 38 países,
presente no Brasil desde os anos 80 e que estimulou a criação da AVSI Brasil.

Método
Para realizar projetos e iniciativas, estabelecemos parcerias com a esfera
privada, o poder público e com organismos da cooperação internacional
para o desenvolvimento, considerando os seguintes princípios:
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Centralidade da pessoa
A pessoa está no centro de todas as nossas ações, nunca definida pelas circunstâncias em que vive, mas sempre valorizada
por seu potencial.

Partir do positivo
Valorizamos o que as pessoas já construíram, fortalecendo o
patrimônio existente.

Parceria
Envolvemos diversos atores, criando oportunidade para o crescimento de todos.

Fazer com
Buscamos construir relações de confiança entre as partes
envolvidas nos projetos, valorizando o diálogo e a participação.

Desenvolvimento de organizações da sociedade civil
e subsidiariedade
Favorecemos a capacidade associativa de pessoas para responder as próprias necessidades, estimulando o reconhecimento
da sociedade civil, por parte do poder público, como protagonista capaz de gerar desenvolvimento humano sustentável.

Protagonismo na pandemia
O ano de 2021 representa mais um marco histórico para a
AVSI Brasil, pela consolidação de suas práticas e projetos
ainda com tantas incertezas e dúvidas sobre os cenários e
impactos da pandemia da Covid-19. Isto foi possível graças
à competência técnica, resiliência e sensibilidade humana
dos seus colaboradores.
A liderança da AVSI Brasil teve atuação decisiva, com
destaque para a habilidade de gerir pessoas e realizar
projetos em situação de emergência. Nesse contexto, o planejamento e a capacidade de realização são colocados sob
extrema pressão, exigindo cada vez mais respostas rápidas
e assertivas, mas, principalmente, que sejam a expressão
da generosidade e solidariedade com os mais necessitados.
O engajamento e o compromisso dos nossos colaboradores, assim como a proximidade com os financiadores, nos
permitiram que tantas novas iniciativas pudessem ser construídas e que os projetos em curso fossem consolidados.
Os colaboradores, conectados com a missão da AVSI Brasil,
aderiram e atuaram em novas realidades de situações de
vulnerabilidade que se apresentaram e contribuíram para
que o protagonismo dos mais vulneráveis pudesse ser
realidade, principalmente, com o brilho nos olhos e a motivação ideal que move a todos.
Quem somos · 3

Atuação em 2021
AM

Parceria para o
desenvolvimento
A AVSI Brasil constrói alianças com três segmentos de parceiros e financiadores:

RR

53% cooperação internacional

PI

Parceiros globais contribuem para o desenvolvimento
de iniciativas locais alinhadas à Agenda 2030 das
Nações Unidas.

RN
PE
BA
DF
GO
MG

Temas de atuação
SP

Cidades Inclusivas e Resilientes (RR)

Assistência para elaboração e implementação da estratégia de sustentabilidade socioeconômica, ambiental e
cultural, favorecendo a criação de valor compartilhado
para a empresa e a sociedade.

1% setor público
Assistência na implementação de políticas públicas para
o acesso a direitos fundamentais e aplicação das leis de
incentivo fiscal, para estimular o desenvolvimento e realização de projetos nas áreas de educação e esporte.

RJ

Água e Segurança Alimentar (RR, PE, BA)

46% setor privado

SC

Energia e Meio Ambiente (PI, RN, PE, BA, GO, RJ, SP)
Justiça e Prevenção da Violência (MG)
Migração e Refúgio (AM, DF, GO, RR, SC)
Parcerias Multissetoriais (AM, RR, PE, BA, GO, MG)
Socioeducacional (RN, PE, BA, MG, RJ, SP)
Trabalho e Crescimento Econômico (PE, BA, GO, DF, MG, SC)

12 territórios

8

547

462 mil

(11 estados e DF)

colaboradores
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temáticas
transversais
beneﬁciários
diretos

31

projetos

R$ 78,1mi
investimento
social 2021
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Organograma
e Governança
Alta Direção

Assessorias:
· Comunicação
· Estratégica

Diretorpresidente

Comitê
Management
Brasil

Diretor
Territorial

Regionalização

Diretor
Administrativo

Gerências estratégicas:
· Eficiência energética
· Migração e refúgio
· Primeira infância
· Sustentabilidade

Temas e
projetos

Coordenações
Administrativas

A AVSI Brasil atua em 8 temas transversais, em conformidade com as dimensões econômica, social e ambiental do desenvolvimento sustentável.
Conheça os temas de atuação e os
projetos sociais que realizamos em
2021, contribuindo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS) das Nações Unidas.

Gerência de RH

Gerentes, equipes operacionais e administrativas locais:
· Matriz BA
· Filiais: MG, PE, RJ, RR
· Sedes: AM, DF, GO, PI, RN, SC, SP

Assembleia de Sócios
Órgão soberano da instituição, constituída por um número
ilimitado de associados, sejam pessoas físicas ou jurídicas.

Conselho Diretivo
Formado por presidente, vice-presidente e tesoureiro.

Conselho Fiscal
Três membros dotados de competência para opinar sobre os
relatórios de desempenho financeiro e contábil.

Conselho de Governança
Composto por 7 integrantes responsáveis pela avaliação da
coerência aos princípios norteadores da organização, apoio,
supervisão e orientação para a governança e gestão da AVSI Brasil.
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Migração
e refúgio

Acolhidos por meio do trabalho
Nacional

Departamento de População, Refugiados e Migração (PRM) do
Governo dos Estados Unidos.

Set/2019 a Set/2023

Fundação AVSI, AVSI-USA, Casa Civil da Presidência do Governo Brasileiro, Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), Rede Brasil
do Pacto Global, Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), Organização Internacional para as Migrações (OIM), Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB).

Apoiar a integração socioeconômica de refugiados e migrantes venezuelanos que vivem no Brasil,
por meio de interiorizações voluntárias para outras cidades brasileiras, dando suporte ao programa
de emergência humanitária – Operação Acolhida – e apoio para a integração socioeconômica da
população brasileira mais vulnerável.
Resultados 2021
• Interiorização voluntária de 988 migrantes e refugiados venezuelanos para 9 estados, dos quais
453 foram contratados por empresas, todos apoiados com moradia e ajuda de custo temporária;
• 689 refugiados e migrantes venezuelanos certificados em cursos de língua portuguesa e preparação laboral;
• 8 cursos profissionalizantes realizados, com 458 certificados nas áreas da beleza, atendimento
ao cliente, culinária, TI e serviços hidráulicos;
• 22 jovens aprendizes formados;
• Parceria com a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) para estruturação de um centro de acolhida para migrantes venezuelanos em Brasília (DF), chamado Casa Bom Samaritano;
• 77 venezuelanos acolhidos na Casa Bom Samaritano, moradia temporária para migrantes e
refugiados venezuelanos que buscam oportunidade de emprego na região do Distrito Federal;
Para receber os refugiados e migrantes venezuelanos no
Brasil, o Governo Federal deu início à Operação Acolhida,
em fevereiro de 2018, com o objetivo de operacionalizar
a assistência emergencial necessária ao acolhimento das
pessoas refugiadas e migrantes em situação de maior
vulnerabilidade. Essa iniciativa conta com a aliança de
Agências da ONU e a sociedade civil.
As organizações da sociedade civil desempenham relevante papel como sócias da Operação Acolhida. As principais atividades realizadas pela AVSI Brasil no tema
migração e refúgio são: gestão de centros de acolhidas,
incluindo a cooperação com outros atores; gestão de
casos de proteção em situação de alta vulnerabilidade;
fortalecimento da participação da comunidade dentro
dos abrigos; distribuição equitativa e digna de produtos
alimentícios e não-alimentícios; ações de meios de vida;
apoio no registro e na documentação dos refugiados
e migrantes nos Postos de Interiorização e Triagem na
fronteira do país; proteção integral de crianças e adolescentes refugiados e migrantes da Venezuela separados e
desacompanhados; integração socioeconômica de venezuelanos em cidades brasileiras de acolhida, a partir da
interiorização voluntária com oportunidade de trabalho.
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• 735 brasileiros em situação de vulnerabilidade certificados em curso de qualificação para atuar
no contexto da pandemia na Bahia;

“Ao acompanharmos a jornada
proposta pela mostra fotográfica
Acolhidos: o percurso da Venezuela
à integração no Brasil é impossível
ver os registros de superação e não
sentir como é transformador o ato de
estender a mão às pessoas refugiadas
– e quão fortes nos tornamos quando
fazemos isso de forma unificada.
Fazer parte dos resultados deste
incrível projeto junto com a AVSI
Brasil nos mostra que estamos no
caminho certo e continuaremos a
não deixar ninguém para trás.”

•• 3 escritórios abertos (Amazonas, Goiás e Santa Catarina) para apoiar a interiorização de venezuelanos em cidades brasileiras;
• 950 pessoas participaram (online ou presencialmente) do seminário de conclusão do projeto;
• 13.466 pessoas visitaram, no período de um mês, a exposição fotográfica do projeto.

Jose Egas
Representante da Agência da ONU
para Refugiados (ACNUR) no Brasil
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Socioeducacional

Mais projetos do tema:
Gestão de Abrigos e Assistência
Multissetorial à População Venezuelana
Contribui para o acesso a serviços básicos e respeito aos
direitos humanos da população refugiada e migrante
venezuelana, por meio da gestão de Centros de Acolhida e iniciativas de meios de vida, da assistência nos
postos de triagem da fronteira e na cidade de Boa Vista,
com serviços de registro, pré-documentação e difusão
da informação sobre documentação, bem como no fortalecimento da resposta de proteção aos mais vulneráveis e às vítimas de violência sexual e de gênero.

RR

Saiba mais:

Proteção Integral a Crianças e Adolescentes
Desacompanhados e Separados - UASC
Protege crianças e adolescentes que ingressam no
Brasil desacompanhados e separados por meio da
identificação, orientação e atendimento especializado
para mitigar exploração e violência; promove acompanhamento durante a regularização migratória nos
Postos de Triagem; atendimento psicossocial; suporte
à reunificação familiar e interiorização; e matrícula em
projetos sociais.

RR

Saiba mais:

Integração Local de Crianças e Cuidadores Migrantes e Refugiados
Contribui para a integração local de migrantes e refugiados venezuelanos no Brasil nas cidades de interiorização (criando instrumentos de sensibilização para que
as administrações públicas locais disseminem informações às famílias sobre a rede de serviços públicos) e
também para a proteção da primeira infância, através
do fortalecimento de vínculos e interações positivas
entre cuidadores, bebês e crianças nos abrigos da Operação Acolhida no estado de Roraima.
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A educação é o motor do desenvolvimento, contribuindo diretamente
para a formação pessoal e para a qualidade de vida. Por meio de projetos
que valorizam a educação, a cultura e o esporte, a AVSI Brasil promove
oportunidades de desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e
suas famílias. Os projetos socioeducacionais – muitos deles realizados
com a aplicação de leis de incentivo fiscal para as empresas – contemplam
atividades esportivas e culturais, reforço escolar, acompanhamentos
psicológicos e nutricionais, promovendo oportunidades de aprendizagem, de formação do caráter, além de saúde e bem-estar. Além disso, em
Roraima, contribuímos com iniciativas de Agências das Nações Unidas
para o apoio psicossocial e a educação não-formal de crianças e adolescentes refugiados e migrantes da Venezuela.

Saiba mais:

RR

“Sou agradecida e feliz pela oportunidade de ter um projeto belíssimo na escola na
qual estou gerindo desde 2017. As práticas socioeducativas valorizam ainda mais o
ambiente escolar e permite que cada aluno descubra o protagonista que existe dentro de
si. Pessoalmente, tem me ajudado a ampliar a visão, a perceber diferentes perspectivas,
contribuindo com minha prática junto aos alunos e educadores da escola.”
Maridalva Silva, Gestora de escola municipal beneficiada pelo projeto Vozes Daqui
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Apadrinhamento a Distância

BR

Contribui para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, através da melhoria da qualidade dos serviços oferecidos por instituições educativas, que recebem apoio financeiro a partir de doações de famílias
apadrinhadoras.

Saiba mais:

Bem Social Esporte

Vozes Daqui

MG

Saiba mais:

Goiana (PE)

Stellantis Jeep e Fundação Banco do Brasil.

Set/2019 a Fev/2022

Prefeitura Municipal de Goiana.

Contribui para a melhoria da qualidade de vida e do
desenvolvimento socioeducativo em Jardim Teresópolis – Betim, através do esporte social.

Contribuir para o desenvolvimento local inclusivo do município de Goiana, por meio de ações socioeducacionais e socioculturais.
Resultados 2021

Crescer Aprendendo

• 589 beneficiários (330 alunos, 50 professores e gestores de 6 escolas municipais);
• 209 pais, instituições e lideranças comunitárias participaram de ações de educomunicação e diagnóstico para melhorias nos ambientes escolares;

BA, PE, MG

Saiba mais:

Saiba mais:

Estimulou o desenvolvimento integral de crianças de
0 a 6 anos em situação de vulnerabilidade por meio de
ações de formação de familiares e educadores, além de
contribuir com a segurança alimentar das famílias.

• 6 projetos de melhoria de ambiente escolar (bibliotecas, área recreativa e
reforma);
• Lançamento de site do projeto e redes sociais contendo materiais educativos
e produções dos jovens (vídeos, fotografias e livro).

Mais projetos do tema:
Ciranda Educativa e Ciranda Esportiva

Contribui com a educação e o desenvolvimento integral
de crianças e adolescentes residentes em comunidades rurais através de atividades socioeducativas como
reforço escolar, fomento à leitura, atividades desportivas e rotina teórica e prática sobre o cultivo de horta.
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BA

Saiba mais:

Espaços Super Panas

RR

Fortalece as competências da rede de proteção local,
dos serviços municipais de proteção social básica e de
pais e cuidadores que oferecem assistência às crianças
e adolescentes migrantes e refugiados, em situação
de vulnerabilidade e/ou vítimas de violência, além de
apoiá-los com atividades de educação não-formal e
atenção psicossocial.

Saiba mais:
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Parcerias
Multissetoriais
A AVSI Brasil articula parcerias entre organismos internacionais, entidades públicas, empresas e sociedade civil. A
atuação ocorre em: programas de fortalecimento e capacitação institucional de organizações da sociedade civil e
entidades associativas; apoio à sustentabilidade e fortalecimento do diálogo para a implementação ou promoção
de políticas públicas; aplicação de metodologias de engajamento de stakeholders; elaboração e implementação de
planos de responsabilidade social e de ações direcionadas
à criação de valor compartilhado; estudos de impacto
de iniciativas sustentáveis de empresas locais; diagnóstico participativo e formulação de planos de desenvolvimento municipal e planos estratégicos, dando assistência a governos no planejamento de políticas públicas e
fortalecendo a governança local; apoio a empresas no
processo de recrutamento e seleção de migrantes e refugiados venezuelanos interiorizados com oportunidade de
emprego em diversas cidades brasileiras.

Árvore da Vida

“Eu acredito que um dos pontos
de contato entre a Fundação
Banco do Brasil e a AVSI Brasil é o
empenho em dar condições para
as pessoas, em fazer com que elas
acreditarem no próprio potencial
para se tornarem protagonistas
de suas vidas. Juntos temos feito
um trabalho que contribui para
transformar a vida das pessoas.”

Betim (MG)

Stellantis e Fundação Banco do Brasil.

Desde 2014

Instituto Árvore da Vida, Stellantis, Fundação Banco do Brasil, Faculdade Pitágoras, Fiat Service.

Capacitar jovens e lideranças locais da comunidade do Jardim Teresópolis, promovendo ações direcionadas para a redução da evasão escolar e melhoria do capital social, além de profissionalizar a
atuação de organizações da sociedade civil do local e incluir os jovens da comunidade no mercado de
aprendizagem.
Resultados 2021
• 128 jovens participaram de oficinas de Canto Coral e Formação Humana;
• 64 atendimentos Psicológicos realizados com educandos;
• 140 acolhimentos de familiares;
• 29 jovens participaram da Oficina de Desenho;
• 18 jovens participaram da Oficina de Jogo de Negócios;
• Apoio na viabilização, mobilização e entrega de doações ao longo ano, como: mochilas com
material escolar, brinquedos e cartões de cesta básica.

Eveline Susin
Presidente da Fundação BB

Mais projetos do tema:
Estudo para execução de ações emergenciais Covid-19 e elaboração de plano estratégico de Responsabilidade Social Sustentável
Fornece um percurso gradual de conhecimento das
necessidades e potencialidades das comunidades no
entorno da Refinaria de Mataripe, gerando insumos
para a identificação das diretrizes para o desenvolvimento sustentável e os principais potenciais setores
para investimento, que, por sua vez, culmina na elaboração da matriz de materialidade e de um plano estratégico de sustentabilidade.

Saiba mais:

Diagnóstico Socioeconômico e Plano
de Responsabilidade Social Corporativo

BA

Elaboração de um diagnóstico socioeconômico das
comunidades para estabelecer coerência entre o
perfil socioeconômico das comunidades e o investimento social almejado pelo parceiro, tendo em vista
as necessidades primordiais da população, para a realização de iniciativas de Responsabilidade Social Corporativa (RSC), gerando valor compartilhado entre
empresa e sociedade.
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BA

Saiba mais:

Temas e projetos · 15

Água e
Segurança Alimentar
A AVSI Brasil tem experiência na implementação de tecnologias sociais
de convivência com o Semiárido brasileiro (cisternas e sistemas bioágua)
e na promoção da educação alimentar
e nutricional, em resposta ao contexto
da falta ou escassez de água e insegurança alimentar. Contribuímos para
viabilizar a água, a prática da agricultura sustentável e o acesso a alimentos saudáveis seguros, nutritivos e
suficientes durante o ano todo. Dessa
forma, há diminuição de desvios nutricionais (subnutrição e obesidade),
incentivo a hábitos alimentares saudáveis, possibilitando o incremento da
produtividade agrícola sustentável e,
consequentemente, da renda de agricultores familiares.

Bioágua Familiar:
Enel Compartilha Infraestrutura
Morro do Chapéu (BA) e Cafarnaum (BA)
Fev a Set/2021

Enel Green Power (EGP)

Contribuir para a melhoria na qualidade de vida de famílias do semiárido baiano através da implantação de tecnologia social que possibilita o reuso de águas cinzas domiciliares (bioágua familiar) para
um quintal produtivo agroecológico. Além disso, promove-se a capacitação para construção, uso e
manutenção do sistema, bem como acompanhamento das famílias através de ações socioeducativas sobre Educação Alimentar, Nutricional e Agroecologia, promovendo assim o saneamento rural
básico e melhorias na produção de alimentos diversificados para subsistência e incremento de renda
das famílias.
Resultados 2021
• 35 famílias moradoras em comunidades rurais do semiárido baiano beneficiadas com melhorias
em seus sistemas de bioágua construídos pela primeira edição do projeto;
• 35 famílias beneficiadas com a doação de insumos para garantia da manutenção dos sistemas de
bioágua e a produção de alimentos dos quintais agroecológicos;
• 35 famílias beneficiadas com visitas individualizadas de assistência técnica em agroecologia;

“Antes a gente pegava água para cozinhar,
tomar banho e lavar as coisas nos barreiros.
Para beber, a gente pegava na cisterna do
meu irmão ou levava, na maior dificuldade,
da cidade até a roça. Agora, depois da
cisterna, estamos muito felizes. O que pode
ser fácil e simples para uns, seria muito
difícil e caro fazer por conta própria.”
Jaqueline Farias,
beneficiária do projeto Cisternas para o Semiárido

Mais projetos do tema:
Cisternas para o Semiárido

BA

Contribui com o acesso à água para consumo em favor
de 35 famílias da zona rural do município de Morro do
Chapéu, semiárido baiano, através da implementação
de cisternas de placas para captação e armazenamento
de águas pluviais, bem como de percursos educativos
sobre a construção, uso e manutenção da tecnologia
social, dando estímulo ao consumo consciente da água.

Saiba mais:

Programa Viva Sabiá

RN

Promove o desenvolvimento socioeconômico e
ambiental local e o fortalecimento do relacionamento
entre comunidades e a empresa Potiguar, considerando 4 pilares de desenvolvimento sustentável (Meio
Ambiente, Socioeducacional, Economia Circular e
Empreendedorismo e Voluntariado Corporativo).

Saiba mais:

Educação Nutricional e Desenvolvimento Integral

BA

Contribui para erradicar déficits nutricionais (desnutrição, sobrepeso e obesidade) e manter a recuperação nutricional, fomentando a segurança alimentar,
bem como favorecer a saúde emocional e o desenvolvimento cognitivo e motor, desde 2003, no subúrbio
de Salvador.

Saiba mais:

• 35 kits de prevenção à Covid-19 distribuídos.
16 · Temas e projetos

Temas e projetos · 17

Cidades Inclusivas
e Resilientes
A atuação da AVSI Brasil contribui para tornar as
cidades e os assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentáveis. Com experiência de mais de 30 anos de atuação nesse tema,
a AVSI Brasil apoia a implementação de políticas
públicas, realiza estudos, ações sociais e planos
integrados para a inclusão, eficiência dos recursos,
mitigação e adaptação a mudanças climáticas e a
resiliência em contextos diversos. Atualmente, realizamos iniciativas para apoiar as políticas públicas
e programas de Primeira Infância em Boa Vista

“Tornar Boa Vista a melhor
capital do Brasil em qualidade
de vida, colocando sempre
a Primeira Infância como
prioridade, faz parte da visão do
nosso município. Sem dúvidas,
a parceria que nós temos com
a AVSI Brasil e com a Fundação
Bernard van Leer, tem nos
ajudado a seguir nesse caminho
e ampliar a nossa capacidade de
atendimento, o que irá permitir
que as nossas crianças tenham
todas, as mesmas oportunidades
no futuro, independente
da condição social que elas
enfrentem hoje.”
Nathália Cortez,
Primeira-dama de Boa Vista (RR)
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(RR), consolidando um modelo operacional sustentável, através da utilização de tecnologia e gerenciamento de dados para aprimorar a oferta de serviços, ampliar a utilização de espaços públicos e
promover melhorias na mobilidade. Além disso,
estão em andamento ações de fortalecimento das
capacidades da sociedade civil para promover a
autonomia de agricultores familiares, migrantes e
refugiadas venezuelanas, mulheres e povos indígenas, por meio do desenvolvimento de boas práticas
intersetoriais de economia circular em Roraima.

Scale-up Urban 95 Boa Vista
Boa Vista (RR)

Fundação Bernard van Leer.

Set/2019 a Jul/2022

Fundação Bernard van Leer, Prefeitura de Boa Vista e Fundação AVSI.

Apoiar as políticas e programas de Primeira Infância em Boa Vista, consolidando um modelo operacional sustentável, através da utilização de tecnologia e gerenciamento de dados para aprimorar
a oferta de serviços, ampliar a utilização de espaços públicos e promover melhorias na mobilidade.
Resultados 2021
• 2 manuais e 1 guia sobre a primeira infância
elaborados para o município de Boa Vista e a Fundação Bernard van Leer;
• Treinamentos sobre ferramentas de análise
de dados realizados para servidores municipais
(lideranças, secretarias municipais, equipes técnicas, assistentes sociais etc);
• 3 parques infantis e quadras esportivas construídos dentro de 3 abrigos para 1.300 crianças e
adolescentes refugiados ou migrantes venezuelanos em Roraima;
• 1 workshop realizado para lideranças na prefeitura de Boa Vista para orientar estratégias para
campanha de mudança comportamental sobre
paternidade;
• 1 instrumento jurídico elaborado (Projeto de
Lei que regula as estratégias de planejamento e
intervenções urbanas municipais);
• 40 servidores municipais treinados;
• Diagnóstico para arborização e reflorestamento urbano em Boa Vista elaborado;
• Planejamento urbano com diagnóstico para
integração elaborado, apoiando a tomada de
decisão por parte da administração municipal
quanto ao fluxo migratório venezuelano.

Mais projetos do tema:
Boa Vista Acolhedora

RR
Apoia o processo de desenvolvimento equitativo, sustentável e inclusivo, no contexto de recuperação pós
pandemia da Covid-19 e de multiculturalidade, na Amazônia Legal. De modo específico, visa fortalecer as
capacidades da sociedade civil para promover a autonomia de agricultores familiares, de pessoas migrantes
e refugiadas venezuelanas, mulheres e povos indígenas,
por meio do desenvolvimento de boas práticas intersetoriais de economia circular, inclusiva e regenerativa.

Saiba mais:
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Trabalho e
Crescimento Econômico
A AVSI Brasil tem experiência na realização de projetos de formação profissional e geração de renda desde 1999.
Por meio de cursos profissionalizantes e de formação humana, buscamos
aperfeiçoar habilidades e competências que serão colocadas em prática no
âmbito profissional e social do aluno.
No contexto da pandemia da Covid19, privilegiamos cursos profissionalizantes para mulheres em situação de
vulnerabilidade social com o objetivo
de favorecer a inserção no mercado de
trabalho. Como entidade formadora,
realizamos a formação de aprendizes,
preparando jovens e adultos para o
mundo do trabalho, bem como o acompanhamento durante o período de
aprendizagem em empresas parceiras.

“Eu cresci como profissional e como pessoa
durante todo esse processo. Poucos lugares fazem
esse treinamento com a sua mão de obra jovem, e
ele é fundamental. Hoje eu exerço uma função de
intermediação com o mercado, que eu acreditava
que não ia conseguir, mas com o apoio do curso
de aprendizagem eu estou dando conta.”
Sulamita Salvador,
aprendiz beneficiada pelo Programa AVSI Brasil

Mais projetos do tema:
Fronteira Digital

RR
Facilitou a oferta de cursos de tecnologia, em parceria
com a International Finance Corporation (IFC), para pessoas em situação de refúgio abrigadas nos espaços geridos pela AVSI Brasil (em parceria com agências da ONU)
em Boa Vista. Auxiliou na preparação de seus currículos
e na conexão com oportunidades de emprego em outras
regiões do Brasil. A iniciativa tem como objetivo: oferecer qualificação técnica aos participantes, contribuir
para sua interiorização por Vaga de Emprego Sinalizada
e construir o business case para a inclusão de pessoas em
situação de refúgio no mercado de trabalho brasileiro.

Saiba mais:

Jovem Aprendiz

PE

Programa de Aprendizagem AVSI Brasil
Saiba mais:

Salvador (BA)

AVSI Brasil.

Jan/2021 a Ago/2023

CBV Construtora Ltda.; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Salvador (CMDCA); Ministério do Trabalho e Previdência Social; Departamento de População, Refugiados e Migração
(PRM) do Governo dos Estados Unidos.

Contribuir com a inserção de adolescentes e jovens no mundo do trabalho, priorizando aqueles em
situação de vulnerabilidade socioeconômica e de grupos com maiores taxas de desocupação da capital, promovendo o acompanhamento dos beneficiários no percurso de aprendizagem, bem como o
engajamento com os órgãos públicos de referência e o setor privado.

Promove a formação de jovens para o mundo do trabalho, colaborando para o desenvolvimento humano e
profissional, além de proporcionar a inclusão e permanência no mercado de trabalho formal.

Programa de qualificação e desmobilização de mão de obra e
materiais recicláveis e reutilizáveis da obra

PI

Resultados 2021
• 42 adolescentes e jovens beneficiados diretamente;
• 42 aprendizes acompanhados individualmente, alocados e treinados em setores com base em
suas aptidões profissionais;
• 30 oficinas de aprendizagem profissional realizadas;
• 12 jornadas de formação online realizadas através de trilhas digitais em parceria com a plataforma EduLivre;

Saiba mais:

Capacita profissionalmente a população local (em São
Gonçalo do Gurguéia) e incentiva o empreendedorismo com foco na formação de grupos produtivos.

• 20 jovens em processo formativo em metodologia de Empresa Simulada.
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Justiça e
Prevenção da Violência
Para a AVSI Brasil, a premissa inicial em todos os
contextos onde está inserida é o princípio da dignidade humana. Na realidade penitenciária latinoamericana não é diferente. Reconhecemos a importância da finalidade da pena privativa de liberdade,
que contempla o teor punitivo, e contribuímos
com seu caráter ressocializador, garantindo o respeito aos direitos humanos das pessoas privadas

“Conheci a AVSI por meio da Campanha Alimentando a Esperança. Ver a alegria no olhar das
pessoas que recebiam as quentinhas da campanha me permitiu perceber que fazer o bem é criar
uma rede de compartilhamento, isso me ajuda a
mudar e me reencontrar comigo mesma.

de liberdade. Nossa atuação se direciona: ao apoio
à sociedade civil, em modo particular à experiência
dos presídios geridos pela APAC (Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados), modelo
genuinamente brasileiro de ressocialização sem
armas e policiais; ao apoio efetivo às alternativas
penais que contribuem para redução da superlotação nos presídios.

Me sinto agraciada por ter ao meu redor pessoas
que vivem essa verdade, que não basta parar de
fazer o mal, é preciso fazer o bem.”
Kattiusce Moreira, recuperanda APAC

Mais projetos do tema:
Além das Fronteiras Brasileiras
(Más allá de las Fronteras)
Brasil, Chile,
Costa Rica e Paraguai
Nov/2017 a Jun/2022

APAC: Superando Fronteiras
Conferência Episcopal Italiana (CEI)

MG, CE, ES, PR, RO, MA

União Europeia.
Saiba mais:

Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados - FBAC,
Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC, Confraternidades Carcerárias do Chile, Costa Rica e Paraguai, Tribunal
de Justiça de Minas Gerais - TJMG, Prison Fellowship International.

Contribui para a promoção dos direitos humanos da
população carcerária e reforça a atuação das APACs,
promovendo salto de escala da sua metodologia como
política pública no Brasil.

Contribuir na promoção dos direitos humanos da população carcerária e no combate à tortura, através do fortalecimento das APACs na América Latina.
Resultados 2021
• 45.000 refeições distribuídas para pessoas em situação de vulnerabilidade social no Brasil por
meio da Campanha Alimentando Esperança;
• Campanha “Humanizar a Pena, Promover a Vida” premiada pela Folha de São Paulo como uma das
iniciativas mais efetivas para mitigação da Covid-19, através da produção de máscaras nas APACs;
• Mais de 7.000 recuperandos cumprindo pena nos espaços humanizados das APACs de Costa
Rica, Brasil, Paraguai e Chile;
• 4 missões internacionais e 15 reuniões com autoridades do Paraguai, Chile e Costa Rica para
fortalecer e divulgar a metodologia APAC;
• Transferência do primeiro grupo de presos para a APAC de Coronel Oviedo, a primeira APAC no
Paraguai;
• 2 publicações sobre direitos humanos, maus-tratos, metodologia APAC e combate a atos de tortura organizadas e divulgadas;
• 120 autoridades públicas do sistema de justiça da Costa Rica treinadas sobre a importância de
implementar medidas alternativas e o método APAC;
• 30 assistentes sociais das APAC no Brasil capacitados sobre direitos humanos;
• 22 capelães regionais formados sobre a correta aplicação e direcionamento do método APAC no
Chile;

Revitalizar 3

MG

Saiba mais:

Inclui socialmente os sentenciados, promovendo a responsabilização, com liberdade e manutenção dos vínculos comunitários e familiares, no intuito de prevenir
a prática de novos crimes.

Costurando Oportunidades

MG

Contribuiu para o desenvolvimento socioeconômico
de mulheres em privação de liberdade em APACs
femininas, incorporando a Agenda 2030 no âmbito do
encarceramento feminino e a inclusão socioprodutiva
no setor têxtil.

Saiba mais:

• Treinamento em direitos humanos e metodologia APAC para mais de 200 recuperandos no
Paraguai e Costa Rica e 40 familiares de recuperandos na Costa Rica.
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Energia
e Ambiente
A AVSI atua no Brasil há mais de duas décadas em
projetos para acesso à energia de forma segura e eficiente, reconhecendo a energia como um fator fundamental para o desenvolvimento dos indivíduos e
da sociedade. Promovemos serviços para concessionárias de energia na relação com seus clientes,

gerando benefícios diversos e contribuindo para o
acesso a energia eficiente e segura e a qualidade de
vida de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. Além disso, temos experiência na realização
de projetos que envolvem ações mitigatórias e compensatórias geradas por obras de infraestrutura.

Programa Ambiental Oitis
Dom Inocêncio (PI), Queimada Nova (PI),
Lagoa do Barro (PI) e Casa Nova (BA);

Neoenergia.

Dez/2020 a Mai/2022

Secretarias Municipais, Associações de
Moradores, Escolas Municipais e Estaduais.

Estreitar o relacionamento entre a Neoenergia e as comunidades locais de modo a fornecer um canal
confiável e legítimo de informação, conscientizar a população e trabalhadores acerca de questões
ambientais e contribuir para a melhoria dos padrões de qualidade de vida e saúde da população a ser
beneficiada pelo empreendimento
Resultados 2021
•Código de Ética e Conduta do empreendimento Oitis elaborado, com informações sobre a conduta
adequada para colaboradores e beneficiários da obra;
• 763 colaboradores do empreendimento beneficiados com capacitações quanto a normas de conduta;
• 97 pessoas participaram de reuniões informativas;
• 44 pessoas beneficiadas com Oficinas sobre o Manejo Básico de Caprinos e Ovinos;

Programa de Eficiência Energética Neoenergia

• 83 pessoas beneficiadas com a mobilização e acompanhamento de cursos de capacitação;
• 53 stakeholders beneficiados com visitas informativas;
• 167 pessoas beneficiadas com aberturas/resoluções de ouvidorias;

BA, PE, RN e SP

Neoenergia Coelba, Neoenergia Pernambuco, Neoenergia Elektro
e Neoenergia Cosern.

Jan a Dez/2021
Através do Programa de Eficiência Energética, regulado pela ANEEL, promover o uso eficiente de
energia elétrica. Para isso, são realizadas ações educacionais, substituição de equipamentos menos
eficientes por mais eficientes e troca de resíduos recicláveis por desconto na fatura de energia
(exceto Neoenergia Elektro).
Resultados 2021
•615.936 mil lâmpadas trocadas/substituídas em benefício de 149.580 clientes;
• 477.466 mil lâmpadas trocadas/substituídas em benefício de 3.041 instituições;
• Mais de 8 mil clientes trocaram 1.098 toneladas de resíduos, gerando economia de 23.207 MWh/
ano e desconto de mais de R$ 459 mil nas faturas de energia.
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• 1.265 pessoas informadas por meio de boletins e folders;
• 13 spots de rádio elaborados e divulgados;
• 4 boletins informativos, 1 folder e 1 banner informativo elaborados e divulgados.

“Agora está melhor por causa dos empregos para nossa região e comunidade. Hoje
estamos conhecendo coisas que a gente nem imaginava ver por aqui. Me sinto bem
com as visitas, com as reuniões, porque através da equipe é que a gente vai tendo o
conhecimento sobre o que está acontecendo no projeto.”
Manoel Cruz, Beneficiário do Programa Ambiental Oitis
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Como colaborar
Creche Luigi Giussani
Você pode oferecer uma contribuição financeira e, assim,
“apadrinhar” uma criança da Creche Luigi Giussani, em Salvador (Bahia), contribuindo para custear parte das despesas da
instituição.

Doação para projetos
Pessoas físicas ou jurídicas podem realizar uma doação para
projetos. Para as empresas, existem três modalidades de
apoio:
• Patrocínio via Lei de Incentivo, investindo parte do que pagariam de Imposto de Renda;
• Dedução do lucro operacional (até 2%);
• Dedução em folha de pagamento, por meio da adesão de
seus colaboradores.

Voluntariado

Light Recicla
Rio de Janeiro (RJ)

Light.

Jan a Dez/2021

Light, Lar Frei Luiz, Assaí, Vasco, Sheraton, Casa Ronald McDonald,
Shopping Cidade Copacabana.

Se identificou com nosso propósito? É possível ser voluntário(a) em nossos projetos. Para isso, entre em contato pelo
e-mail voluntariado@avsi.org.br e informe em qual cidade
gostaria de atuar, além de experiências pessoais e profissionais. Juntos iremos verificar as possibilidades de colaboração.

Promover aspectos de inclusão social e proteção ambiental, possibilitando a troca de resíduos recicláveis por desconto na fatura de energia para pessoas físicas, empresas e instituições sociais.
Resultados 2021
• 99 empresas coletaram resíduos e receberam R$ 585 mil em desconto na própria conta de energia ou ofertaram para instituições parceiras;

Entre em contato: ascom@avsi.org.br

• 1.457 clientes beneficiados pela troca de resíduos, totalizando R$ 108 mil de desconto nas faturas de energia;
• 4.498 toneladas de resíduos coletados e destinados à reciclagem, gerando 16.370 MWh de
energia economizada e um total de bonificação de R$ 695 mil;
• Total R$68 mil em doações para 63 instituições beneficiadas;
• 11 pontos de coleta seletiva gerenciados.
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Ações
emergenciais

Regionalização
O escritório regional da Fundação AVSI para a
América Latina foi criado em 2018 e realiza assistências técnica, estratégica e operativa às filiais
na região, localizadas no Equador, Peru e México,
e tem como missão fortalecer a relação com as 8
organizações sócio-fundadoras que desenvolvem

atividades também no Chile, Argentina, países da
América Central, Caribe e Brasil.
Para a AVSI Brasil, esta parceria fortalece o nexo
internacional e permite ter um olhar global sobre
os desafios e tendências de ações em prol do desenvolvimento humano.

México

Projeto Resposta à Covid-19

Retorno seguro às aulas presenciais nas escolas
Mar a Set/2021 – Jan a Jul/2022

BA, CE, PE

UNICEF

Como parte de uma iniciativa do UNICEF para resposta à pandemia de Covid-19, garantir a continuidade dos serviços essenciais para crianças e adolescentes nas áreas de saúde, educação, higiene
e proteção em territórios mais vulneráveis durante a pandemia do coronavírus.
Resultados 2021
•82.428 crianças e adolescentes de 295 escolas, em 39 municípios, beneficiados com o apoio
para a reabertura segura, a partir de um pacote de prevenção de infecção pelo Covid-19;

Honduras
República Dominicana

• 6 capacitações realizadas para gestores escolares, professores e profissionais de educação,
totalizando 1.861 pessoas de 750 escolas;
• 69 Unidades Básicas de Saúde contempladas com pacotes de higiene e prevenção de infecções;

Haiti
Brasil

El Salvador

• 2 capacitações realizadas sobre os temas Água, Saneamento e Higiene (ASHI) e Prevenção e Controle de Infecções (PCI), com a presença de 904 profissionais de saúde;
• 4.738 pessoas alcançadas por agentes comunitários com mensagens de prevenção à Covid-19.

Equador

Comunidade, presente!

Peru

Contribuiu com a segurança alimentar, o acesso a itens
de prevenção à Covid-19 e equipamentos eletrônicos
para atividades educacionais no contexto de pandemia,
beneficiando 880 crianças e adolescentes em 5 instituições locais.

Bolívia
Paraguai

Rede AVSI
América Latina
AVSI: Equador, Haiti, México, Peru,
República Dominicana.
Acdi: Argentina, Bolívia e Paraguai.
AVSI Brasil: Brasil.
Cesal: El Salvador, Haiti, Honduras,
Peru e República Dominicana.
CDM: Brasil.
CREN: Brasil.
Crecemos: México.
Fundación Domus: Chile.
Fundación Sembrar: Equador.
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BA

Crescer Aprendendo

Chile

Argentina

Saiba mais:

BA, MG, PE

Estimulou o desenvolvimento integral de crianças de
0 a 6 anos em situação de vulnerabilidade, por meio de
ações de formação de familiares e educadores, além de
contribuir com a segurança alimentar, com a entrega de
cartões de alimentação para 678 famílias.

Saiba mais:
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Balanço auditado
Receitas

2020

2021

26.610.287
27.535.863
54.146.150

32.665.301
45.134.574
77.799.875

2020

2021

- 51.648.877
- 2.605.644
- 142.052
342.760
- 54.053.813

- 75.433.886
- 2.606.136
- 215.689
719.491
- 77.536.221

2020

2021

566.185
- 464.028
102.157

423.188
- 349.066
74.122

Superávit do exercício

2020

2021

Total

194.495

337.776

Receita das atividades
Receita dos convênios
Total

Despesas
Despesas com contratos, convênios e doações
Despesas gerais e administrativas
Depreciação
Outras receitas não operacionais
Total

Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Total

Demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras da Associação Voluntários para o Serviço Internacional – AVSI Brasil, referentes ao exercício findo em 31
de dezembro de 2021, que compreendem o balanço patrimonial, as
demonstrações do resultado, o resultado abrangente, as mutações do
patrimônio líquido e os fluxos de caixa, assim como as correspondentes
notas explicativas às demonstrações financeiras, foram submetidas ao
exame dos auditores independentes Ekeep Consultores & Auditores,
que emitiram relatório sobre as demonstrações financeiras datado de
17 de maio de 2022.
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A versão completa das
demonstrações financeiras está disponível
no site da AVSI Brasil:
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Parceiros
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Matriz
Salvador - Bahia
Rua Frederico Simões, 98,
Edf. Advanced Trade, 13º andar,
Caminho das Árvores
CEP 41.820-774, Salvador-BA
+55 71 3555-3355
salvador@avsi.org

Escritórios

Somos Rede AVSI

www.avsi.org

Amazonas
Distrito Federal
Goiás
Minas Gerais
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Rio de Janeiro
Roraima
Santa Catarina
São Paulo

www.avsi.org.br

@avsibrasil

