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Relatório

Janeiro

Anual, Política de Proteção, V Congresso

Internacional: começamos o ano, trabalhando na

parte burocrática, pondo em dia nossos relatórios

e fazendo a previa dos

planejamentos. #2016Produtivo.

Nove Equipe

1 de fevereiro

Aderaldo Lima passou a compor a equipe.

Historiador por profissão e militante na área social

com juventude por longos anos. O profissional

assume as atividades dos projetos Vila Jovem,

Mini Cursos e Plano de Vida que serão realizadas

no Colégio Estadual Vila de

Abrantes.  #SejaBemVindo.

Foto tirado durante o dia de integraçao na praia de Piruí em

Arembepe 
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Sede  mudança

619 fevereiro

Depois de muita expectativa e exaustivos dias de

procura, conseguimos encontrar na comunidade de

Vila de Abrantes, uma casa que possa abrigar

nossos projetos, nossos jovens e nossos sonhos.

Nos mudamos e agora estamos em fase de

adequação, arrumação e preparação para

inauguração, prevista para 08 de abril. Aproveitamos

para agradecer ao voluntário Jon Lewis pela parceria

e disponibilidade no translado de nossas mobílias.

#NovaSedeNovaFase.

Semana pedagógica – CEVA

1 de fevereiro

Grande parte da equipe –

Coordenadora Geral Cressida Evans,

Coordenadora de Projetos Évelin

Salles, Assistente Social Deise Cruz e

Educador Aderaldo, participaram da

semana pedagógica do Colégio

Estadual de Vila de Abrantes, nos dois

turnos – matutino e vespertino.

Podendo apresentar os resultados do

ano de 2015 e apresentando a

proposta de trabalho de 2016, para os

presentes – direção, coordenação e

professores da Unidade Escolar.

#BoaParceria.

Filmagem Fundação Bottletop

1 de fevereiro

Cameron Saul da Fundação

Bottletop trouxe uma equipe de

filmagem profissional para filmar

entrevistas com dois membros do

Grupo de Teatro V2, que falaram

sobre o impacto do projeto nas vidas

deles. #DivulgarComOrgulho

Planejamentos

12 a 25 de fevereiro

Neste período fizemos grupos de

trabalho para planejar as ações,

metas, rever objetivos e atividades

dos projetos que serão realizados em

2016: Mini Cursos e Plano de Vida,

Teatro, Vila Jovem, Pais e

Comunidade.

#FazerBemFeito.

Nota de falecimento

7 de fevereiro

É com muita tristeza que

retificamos o falecimento

do nosso querido aluno e

estagiário Henrique

Santana. Deixamos nosso

apoio e carinho à família e

agradecemos cada

parceiro que colaborou

para que em vida ele

pudesse ter um pouco

mais de dignidade.

#VidaQueSegue.



Boletim informativo Janeiro- Março 2016

Voluntariado

15 de fevereiro

Beth Watson, estudante inglesa e falante de

português da Universidade de Nottingham, chegou

em fevereiro para trabalhar até junho como

voluntaria de comunicação. Ela está ajudando a

Associação na elaboração desse Boletim

Informativo, na criação de um Blog sobre nossas

atividades e em várias outras aspectos de

comunicação e divulgação.  

#SolidariedadeInternacional 

Integração

827 de fevereiro

Como tradição, começamos o ano

acolhendo e interagindo com nossa

equipe, diretoria e beneficiários.

Estivemos intercalando entre metas,

resultados, energia, juventude,

durante um belo dia de sol na praia

de Piruí em Arembepe, Camaçari.

Agradecemos a ONG Diáspora

Solidária, pela disponibilidade de nos

receber nesse espaço lindo!

#AcreditamosNaInteração.

Formação controle social

910 de março

Para nossa primeira reunião de equipe

do ano e na nova sede, escolhemos o

tema Controle Social, para discutir o

conceito e como isso se relaciona com

os nossos projetos.

#2016ComControleSocial.
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Teatro Marco Historico

9 de março

O grupo de Teatro V2, através da consultoria Mara

Vanessa, construiu se Marco Histórico, resgatando e

fortalecendo sua história que em breve completa 3

anos. #ReviverParaPermanecer.

Articulacao de rede

11 de março

Comparecemos ao lançamento do

"Diagnóstico Municipal para a

Formulação e Planejamento da

Política de Proteção Integral das

Crianças e Adolescentes de Camaçari

Ciclo 2013" e do "Plano de Medidas

Socioeducativas", realizado pelo

Conselho Municipal da Criança e do

Adolescente de Camaçari, em

parceria com o Banco Privado

Santander. Infelizmente no

diagnostico, confirmamos as

informações que já possuíamos sobre

os dados tristes de violação de

direitos – violência, trafico, abuso,

negligencia – com jovens da região

de Vila de Abrantes. Os dados mais

uma vez coloca Vila de Abrantes no

topo do município.

#TristeDiagnostico.

Mobilização comunitária

7 de março

O grupo de Teatro V2 realizou no Colégio Vila de

Abrantes, uma performance teatral, com apoio do

Educador Aderaldo e dirigido pela Professora Simone.

O objetivo é divulgar os projetos da Viva a Vida e

convidar jovens para conhecer a nova sede.

#ComForçaTotal.

Assistente administrativo

9 de março

A nossa equipe recebeu mais um reforço, com a

chegada de Fabricio Felix Mascarenhas. Bem vindo

companheiro para agregar valor a nossa Associação.

#ReforçoNaADM
Pais e comunidade

16 de março

A assistente social Deise Cruz, que é a mediadora do

grupo de pais, apresentou o projeto para a equipe do

noturno do Colégio Estadual Vila de Abrantes, onde

estavam presente professores e coordenação. Uma boa

oportunidade para apresentar a proposta desse ano.

#FortalecimentoComunitário.
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Política de proteção

16 de março

Encerramos a construção de nossa Politica de

Proteção para beneficiários da Viva a Vida. Agora os

próximos passos é circular a informação e fazer

cumprir o que construímos durante o ano de 2015.

#AtenderProtegerSerResponsável.

Articulação de rede  CEZA

16 de março

Visitamos o Centro de Ação Comunitária

Zilda Aranha, que fica em uma das

comunidades – Estiva de Abrantes.

Fomos conhecelos para pensarmos em

articulações que possam beneficiar a

comunidade. Logo para começarmos

essa parceria, convidamos a orquestra

para tocar em nossa

inauguração. #FortalecendoVinculos.

Sede mutirão

19 de março

Para organizarmos nossa nova sede,

reunimos os jovens e mãos à obra.

Pintamos muros, fachada e grade. Tudo

para que dia 08 de abril, a casa esteja

linda para receber a

comunidade. #VilaDeAbrantesMerece.

Diretoria

19 de março

A nossa Diretoria se reuniu para primeira vez na nova

sede, onde discutiu as metas para 2016, incluindo a

contratação de um Captador de Recursos para a

Associação. 

#FortalcendoGovernança

Fundadora Giselle Hanley

21 de março

Chegou ao Brasil a idealizadora e fundadora da

Associação Viva a Vida, a antropóloga e doutora em

dependência química, que sonhou, planejou e

construiu toda essa história. Gisella fica até 16 de abril

e além de nós visitar, vai realizar uma pesquisa com os

ex beneficiários da Comunidade

Terapêutica. #RetornandoAsRaízes.

Captação de recursos

Fevereiro

Durante fevereiro mandamos duas

propostas financeiras para assegurar o

nosso futuro financeiro!  A primeira foi

para a Fundação Epic, dos EUA, e a

segunda para o Fundo Brasil de Direitos

Humanos.  Vamos torcer para sejam

êxitos! #SustentabilidadeFinanceiro 


