
 
 

VISÃO DE CINCO ANOS 
 
Nossa visão de cinco anos é baseada na Missão e Visão de Futuro da Associação, assim: 
 
Missão  
A Associação Viva a Vida tem por missão o empoderamento de adolescentes e jovens em 
contexto de risco social para que possam fazer escolhas saudáveis e desenvolver autoestima, 
autonomia e controle sobre suas vidas; o trabalho foca em atividades educacionais, artísticas, 
culturais, socioambientais, esportivas e de mobilização comunitária para a prevenção ao abuso 
de drogas, o combate à violência e a garantia de Direitos Humanos. 

Visão de futuro: 

Viva a Vida como referência na atuação em prevenção ao abuso de drogas, no combate à 
violência e na garantia de Direitos Humanos para adolescentes e jovens.  

 

Para os próximos 5 anos, temos como horizonte: 

 

 Fortalecimento do protagonismo juvenil nas ações do Grupo Vila Jovem e na própria gestão 
da organização; 

 Companhia de Teatro V2 estabelecida e novo grupo iniciado; 

 Oferta de atividades de arte-educação ampliada para jovens e para pais e outros familiares; 

 Viva a Vida com maior visibilidade no município e na região; 

 Sustentabilidade financeira das ações garantida por meio de acordos, convênios e parcerias 
tanto com poder público como com o terceiro setor. 
 

Para atingir essa visão no longo prazo, objetivamos para os próximos cinco anos o seguinte:  
 

 Continuar oferecendo oficinas e formação de Prevenção ao Abuso, Direitos Humanos e o 
Combate à Violência, usando arte-educação como ferramenta de engajamento e adesão 

 Fortalecer a liderança juvenil do Grupo Vila Jovem, oferecendo bolsas-auxilio, visitas e 
intercâmbios (no nível regional, nacional e internacional) para poderem realizar atividades 
de multiplicação na comunidade, com outros jovens e nas atividades da própria ONG  

 Estabelecer a Companhia de Teatro V2 e abrir uma nova turma de teatro para iniciantes  

 Ampliar nossas atividades de integração anual e encontrões bianuais para refinar os canais 
de comunicação entres os próprios participantes (jovens e adultos), a equipe técnica e a 
diretoria e para trabalhar juntos na definição e avaliação das metas estratégicas e 
operacionais da ONG 



 Baseado nas atividades acima citadas, estabelecer uma Comissão Gestora Juvenil para 
discutir com a Coordenação sobre o planejamento, monitoramento e avaliação, tanto do 
plano organizacional, quanto do andamento dos projetos. Essa iniciativa se sustenta na 
estratégia de incorporar os jovens na gestão da Organização, considerando que eles devem 
ser os futuros coordenadores 

 Realizar um grande evento comunitário cada semestre para celebrar as conquistas dos 
participantes e divulgar nossa causa na região  

 Continuar atingindo e divulgando resultados positivos e mensuráveis em prol dos nossos 
participantes, refinando nossos instrumentos de avaliação e construindo um banco de 
dados dos participantes  

 Continuar construindo a resiliência dos nossos participantes em parceria com outras 
pessoas e entidades chaves na comunidade  

 Ampliar a nossa equipe especializada para incluir (i) um(a) psicólogo(a) e assessor(a) jurídico 
(a) para oferecer atendimento individual à comunidade; (ii) outros educadores para 
oferecer um leque maior de atividades à juventude na região, focando primariamente em 
violência sexual e gênero; (iii) retornar às atividades especializadas com pais e outros 
membros da família e (iv) planejar atividades que geram renda para as famílias. 

 Ampliar a equipe de apoio para incluir assistentes de comunicação para trabalhar com os 
projetos e administração para poder abrir a sede o dia inteiro, todos os dias 

 Ampliar nosso diálogo com a comunidade para melhor entender e atender as suas 
necessidades e promover a nossa causa  

 Refinar o nosso diagnostico do perfil da população na região para manter alinhado nosso 
planejamento com esse perfil  

 Incorporar a informação do dialogo e diagnóstico para elaborar propostas para editais e 
para outras fontes de financiamento  

 Também incorporar a informação desse dialogo e diagnostico para levar as necessidades e 
conquistas da comunidade como forma de provocar o poder político a fortalecer suas 
políticas públicas  

 Ampliar a nossa atuação em redes com entidades chaves na região  

 Incorporar um sistema de gestão financeira centralizada para facilitar a prestação de contas 
e o planejamento financeiro  

 Ampliar nossas atividades de comunicação geral (site profissional, redes sociais) e com a 
imprensa para ganhar visibilidade e difundir a reputação de ONG exemplar na região  

 Ampliar a estrutura e espaço físico, construindo áreas separadas para administração e para 
cada atividade, incluindo palco, almoxarifado e horta  

 Assegurar o financiamento necessário para poder realizar essa visão numa forma eficaz, 
eficiente e sustentável  
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