
RELATÓRIO ANUAL 2016 
VIVA A VIDA

Fora da escola eu tinha dificuldades de me abrir, 
com minha família, meus pais, eu tinha problema de 
aceitação comigo mesmo, me achava diferente, nas 
aulas eu vi que cada um é diferente, aprendi a me 
respeitar e a respeitar os outros. Inclusive meu cabelo 
eu assumi ele crespo, e assumir me fez muito bem! 

Aluna do mini curso sobre Direitos Humanos 
e Juventude, 15 anos
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Missão
Viva a Vida atua na prevenção ao abuso de drogas criando oportunidades educativas, artísticas, culturais 
e terapêuticas para que adolescentes, jovens e crianças em situação de risco se fortaleçam e possam fazer 
escolhas saudáveis para suas vidas.

Obs.: o conceito de prevenção é aqui tomado de forma ampla, podendo incluir a prevenção à recaída.

Visão de futuro
Viva a Vida como referência na atuação em prevenção ao abuso de drogas por adolescentes, jovens e crianças.

Princípios
• Viva a Vida é uma organização não-religiosa e não-partidária;
• Não fazemos qualquer discriminação de cor, raça, gênero, orientação sexual, credo religioso e classe social;
• O foco do nosso trabalho é o fortalecimento e a capacidade de transformação dos adolescentes, jovens 

e crianças e não o combate ao uso de drogas.  Trabalhamos não no combate ao uso das drogas, mas na 
aposta na capacidade de transformação das pessoas;

• Atuamos de forma transversal nos diversos temas que envolvem risco para os adolescentes, jovens e 
crianças, a partir da abordagem do indivíduo na sua integralidade.

• Respondemos a toda e qualquer violação de direito dos adolescentes, jovens e crianças,  compreendendo 
que são fatores de risco para o abuso das drogas. 

• Atuamos de acordo com os direitos da criança como descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente e 
na convenção das Nações Unidas dos Direitos da Criança;

• Buscamos a participação dos adolescentes, jovens, crianças e suas famílias no nosso trabalho;
• Valorizamos o contínuo melhoramento do nosso trabalho através da pesquisa, avaliação, reflexão crítica, 

aprendizagem e trocas de experiência;
• Atuamos de forma ética e transparente;
• Mantemos a confidencialidade dos adolescentes, jovens e crianças atendidos;
• Buscamos influenciar políticas públicas para garantia dos direitos dos adolescentes, jovens e crianças. 

Em tempos de retrocesso e de perdas de direitos, a Associação Viva a Vida dá 
voz a juventude, fortalece as experiências de coletivos de jovens e realiza um 
trabalho de base permanente e comunitário, atividades fundamentais para re-
sistir e lutar nessa conjuntura desafiadora que se encontra o Brasil. Além disso, 
aborda questões sobre direitos humanos, gênero e raça,  no desenvolvimento 
de um trabalho voltado ao reforço do protagonismo juvenil e superação da 
violência. Por tudo isso, acredito e apoio o trabalho da associação, por recon-
hecer a importância da sua existência na luta pela cidadania!

Marilia Pinto, CESE (financiador e parceiro técnico) e  
Mandala Consultores (capacitação para Mobilização de Recursos)
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O Contexto

Como atuamos
Referência teórica:

Em 2016, como parte das atividades de equipe, 
elaboramos o referencial teórico dos projetos: 
Teatro, Vila Jovem, Mini Cursos, Oficinas com pais 
e Agenda Aberta. A idéia é embasar nossa pratica, 
com as indicações de especialistas e teóricos que 
possam referendar nossas ações.

Política de Proteção:

Em 2016, pusemos em prática a Política de Proteção 
da Associação Viva a Vida, para resguardar ainda mais 
a integridade e direitos de nossos beneficiários, com prioridade às crianças e adolescentes.
Como exemplo prático da importância e aplicação no cotidiano, destacamos o seguinte caso:

“O jovem Lu (o), 17 anos, passou a namorar o jovem Ad(o), 19 anos. Lu nos procurou para saber como ia 
proceder em relação a Política de Proteção, já que nela está escrito sobre relacionamento entre jovens com 
menos de 18 anos com outro com mais de 18 anos. As explicações foram feitas”.
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Projetos

Em 2016, trabalhamos com 6 vertentes de projeto:

Oficinas – Encontros ou minicursos sobre direitos humanos e juventude, 
onde temas como racismo, violência, gênero, política e mobilização social são 
abordados. Realizado em escolas públicas, para alunos de 13 a 17 anos. Sempre 
de forma lúdica, envolvendo a arte educação como uma das ferramentas. 

Plano de Vida – Oficinas que estimulam os jovens a 
pensarem e re pensarem sobre as suas perspectivas 
futuras, ressaltando que o plano de future não está 
relacionado com questões financeiras e sim de 
planejamento, acesso e persistência. 

Exemplo de Sucesso: este ano contamos para nossa equipe, com 
o jovem Fabrício Mascarenhas, beneficiário do grupo de teatro, que 
passou a assumir o papel de assistente administrativo e grande apoio 
na área de comunicação. Aqui estamos atentos para descobrirmos os 
talentos dos nossos jovens ao ponto de integrá-los à equipe de trabalho!

112 
adolescentes 
nas oficinas

93 
adolescentes 
nas oficinas

150 
pessoas em 

eventos

31 
jovens de  

9 a 22 anos

Grupo Vila Jovem – Neste projeto são oferecidos oficinas e cursos (com 
direcionamento de um produto final ligado a comunidade. Ex., fotografia, vídeo, 
material impresso, etc.), para o fortalecimento da autonomia e protagonismo 
de jovens da comunidade. Recebemos jovens de 12 a 24 anos.

Teatro – Oficinas de artes cênicas, em conjunto com laboratórios (estudo da 
realidade a ser abordada) e intercâmbios (participação em atividades de outros 
grupos), fazem dessa atividade, um diferencial na metodologia empregada. 
Além da formação artística, formamos opiniões e impactamos a plateia com 
temas de reflexão. Jovens de 12 a 24 anos podem participar do grupo.

Eu nunca tinha vindo para o teatro, foi a primeira 
vez. A peça estava muito bonita eu até chorei 
quando vi o que aconteceu com aquela família.

Marido da Mãe de A, assistiu à peça 
no Teatro Eliete Teles

91%
adfirmou ter 
gahno mais 
confiança  

em si

83%
Melhorou sua 
relação com 
a família e 
sociedade

100%
descobriu 

capacidades e 
talentos
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67 
adultos de  

18 a 65 anos

76 
jovens  

e adultos

Pais – Oficinas com adultos das escolas públicas, geralmente estudantes do 
EJA – Educação para Jovens e Adultos. Com o intuito de debater e refletir 
sobre temas do cotidiano familiar, fortalecendo vínculos e possibilitando uma 
compreensão maior dos desafios familiares.

Comunidade – Agenda Aberta, Debates e Palestras - Encontro mediado 
por diversos profissionais, que podem ser da equipe multiprofissional da 
organização ou outro convidado - das universidades e faculdades, professores 
ou estudiosos - com o objetivo de aproximar a comunidade a temas acadêmicos 
de forma simples e linguagem compreensível. De maneira que todas as pessoas 
tenham acesso a informações e saibam usa-las a favor de suas vidas e de sua 
comunidade. Dando prioridade a participação da rede local.

O filho está debatendo com os pais (sem 
brigar!) é incrível, ele tá vendo que o filho tá se 
preparando melhor para enfrentar o mundo.

Menino.

84%
os pais se sente 

capaz de explicar 
sobre racismo e 

violência doméstica 
para seus filhos 
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Parceiros Institucionais: Em 2016, continuamos interligados com a rede de Camaçari e região, participando 
dos Conselhos da Criança e do Adolescente e Assistência Social. Contamos com a presença e parceria do 
Conselho Tutelar e Centro Especializado em Assistência Social – CREAS em nossos eventos.
O Juizado de Menores, através da AGERC, nos encaminhou jovens para atendimento individuais e a 
Delegacia de Polícia Local, com apoio na certificação da utilidade pública da instituição.
A Escola Estadual de Vila de Abrantes, a Creche Comunitária Nossa Senhora de Santana e o Centro de 
Atendimento Psicossocial – CAPS, abriu as portas para a realização do trabalho da Associação.

Parcerias Comunitárias: Para fortalecer nossos vínculos em Vila de Abrantes, contamos com instituições 
locais como o CEZA – Centro de Ação Comunitária Zilda 
Aranha, Grupo de Capoeira Engenho, Grupo de Boxe, Mc 
Big Leo, Grupo de Percussão Grãos de Areia, mercadinhos 
locais, e outros grupos visitados pela assistente social Deise na 
articulação comunitária e Grupo Vila Jovem com o projeto de 
mobilização comunitária.

Também contamos com voluntários dedicados.

Parcerias

Gestão Financeira
A Gestão Financeira envolve o controle de fluxo de caixa, com total conhecimento do financiamento 
recebido de doadores individuais e financiadores, bem como os valores devidos aos credores. 

O controle final dessa gestão é realizado trimestralmente nas reuniões do Conselho Fiscal.  No dia a dia 
esse controle é realizado pela Coordenadora de Administração sob a supervisão da Coordenadora Geral, 
que verifica os lançamentos diários de caixa ao final de cada mês.  Em seguida a documentação necessária 
é enviada à empresa contábil responsável pela confecção do diário contábil e balanço anual.  
Os balanços estão disponíveis no nosso site.

Esse ano conseguimos grandes avanços na mobilização de recursos, com um curso e a criação de um 
Grupo de Trabalho, duas campanhas e a possível contratação de um Captador.
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Custo-Benefício da Associação 

R$ 160,00 por pessoa por ano para conscientizar 1.089 indivíduos sobre a vulnerabilidade social e sobre 
como enfrentá-la.

R$ 175mil 
gastos totais

1.089 
beneficiados

R$ 160 
pessoa/ano

R$ 67,50 por mês, para conscientizar 111 indivíduos sobre a vulnerabilidade social, aumentar sua 
autoestima e capacitá-los em como construir soluções práticas e duradouras num contexto de tráfico de 
drogas e violência

R$ 90mil 
gastos nos projetos

111 
beneficiados

R$ 810 
pessoa/ano

Desafios, Perspectivas e Financiadores
2016 foi um ano de muitas conquistas. Estar na comunidade com sede própria nos aproximou da 
comunidade e deu uma nova perspectiva para a missão da Viva a Vida. Nas nossas reflexões e avaliações, 
tanto da equipe quanto nos instrumentos que aplicamos, ficamos impressionados com o sucesso dos 
projetos.  Conseguimos comprovar o crescimento dos beneficiários em termos de Conhecimento, Atitude 
e Prática, cumprindo a nossa missão e atingindo os objetivos em número e, sobretudo, em qualidade e 
transformação de vidas.

No outro lado, apesar do sucesso em captação, particularmente, do financiamento do CESE e das doações 
da campanha Global Giving, e a nova abordagem coletiva de mobilização, 2016 foi mais um ano de 
instabilidade financeira.  Continuamos procurando novas fontes de recursos financeiros, mas temos que 
reconhecer que o clima político e social mundial é um grande desafio para os que trabalham no terceiro 
setor.  Porém, acreditamos que no longo prazo a abordagem de Mobilização, a parceria com Grant 
Thornton e a Contratação de um(a) Captador(a) vai nos ajudar bastante nesse sentido.
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Endereço: Rua Direta do PHOC, 50 – Vila de Abrantes – Camaçari – Bahia

Site: ongvivaavida.wixsite.com/vivaavida
Facebook: www.facebook.com/vivaavida.org
Telefone: +55 (71) 36713339
Email: ongvivaavida@gmail.com
WhatsApp: +55 (71) 988355764
CNPJ: 05.953.397/000150

Na Viva a Vida, temos uma visão sistêmica de gestão organizacional, em que todos tem sua linha de 
responsabilidade e área de expertise, sempre entendendo que a Associação é um sistema integrado, em 
que o desempenho de um pode afetar tanto a própria associação, quanto todas as suas partes interessadas, 
incluindo nossos beneficiários e a sociedade em geral.

FUNDADORA 
Gisella Hanley

EQUIPE:

Diretoria
Presidente - Carlos José 
Gonçalves da Silva
Diretor Financeiro - José Viana 
dos Santos

Conselho Fiscal
Ana Cristina Franco Veloso Cruz
Antônio Vicente Mengel Pena
Gildésio dos Anjos Bahiano

Coordenação
Cressida Evans – Coordenadora 
Geral
Évelin Salles de Moraes Costa 
Pinto – Coordenadora de Projetos
Maria das Graças Almeida da Cruz 
– Coordenadora Administrativa

Educadores
Simone Requião – Professora de 
Teatro
Deise Barbosa Cruz dos Santos – 
Assistente Social
Marcos Paulo de Oliveira Silva  – 
Educador Geral

Apoio 
Fabrício Felix Moura Patriarca 
Mascarenhas – Auxiliar ou 
Assistente Administrativo
Antônio Ferreira de Souza Filho – 
Professor de Teatro

Serviços Gerais
Gizelia Batista dos Santos

Consultores
Giancarlo Angelucci
Hilda Guanais Fausto
Mara Vanessa Fonseca Dutra

Gestão, Supervião e Equipe

Apoio:

http://ongvivaavida.wixsite.com/vivaavida
http://www.facebook.com/vivaavida.org
mailto:ongvivaavida%40gmail.com?subject=

