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Juntos construímos a Cultura da Paz!

APRESENTAÇÃO
Amigos da Clara Amizade, trazemos com muito carinho para vocês o nosso relatório 2018! Nele destacamos nossas ações, impactos e
demonstramos as transformações realizadas através da nossa atuação!
2018 foi um ano intenso! Trabalhamos com a temática da Cultura da Paz (inclusive fomos capa da Revista Primaz da Arquidiocese de
Salvador sobre o assunto), tema tão urgente na nossa sociedade.
Foi marcante sermos escolhidos pelo Instituto Sabin para participar com mais 30 OSCs - Organizações da Sociedade Civil, nos meses de
março a outubro, em Brasília, do Programa de Aceleração da Sabin em parceria com a Phomenta! A partir do diagnóstico que nos foi
apresentado, pudemos melhorar nossas ações para atingir as Boas Práticas, tão necessárias ao Terceiro Setor! Melhoramos a nossa forma de
comunicar, adequamos o estatuto ao Marco Regulatório, o que trará futuramente impactos positivos à instituição.
Outro destaque: as visitas das coordenadoras Internacionais Marie Ange Bellance - Coordenadora Internacional e Armelle de Guillebon Vice-Presidente da Claire Amitié Internationale, Brasil, que visitaram os centros onde a Clara Amizade desenvolve suas atividades. Por onde
elas passaram deixaram um raio de simpatia e carinho.
Fomos aprovados pelo Criança Esperança em parceria com a Unesco e tivemos a sorte de ter como madrinha, Maju Coutinho, a
jornalista do tempo da Rede Globo, que visitou as atividades realizadas no Bairro da Paz. A visita foi exibida no Programa de Pedro Bial:
Diálogos da Esperança. O projeto entrará em vigor durante o ano de 2019.
Por m, diante de tantos momentos graticantes, não podemos deixar de falar sobre o início das atividades (no mês de setembro), no
Centro São Pio, Itapuã, que proporciona para pessoas da comunidade e redondezas oportunidade de acesso à diversos cursos, incluindo os
prossionalizantes, gerando a possibilidade de capacitação e renda para quem há muito tempo estava totalmente desesperançado!

Boa leitura!
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SOBRE NÓS
MISSÃO
Promover o desenvolvimento global de crianças, adolescentes,
jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social.

VISÃO PARA OS PRÓXIMOS 10 ANOS
Ser referência em possibilitar que pessoas em situação de
vulnerabilidade social transformem seus sonhos em realidade;
Ser referência na formação em direitos humanos;
Ser referência em delização junto aos parceiros;
Ser referência em sustentabilidade;
Ser reconhecida nacionalmente como projeto social.

VALORES
Acolhida
Respeito
Ética
Transparência
Compromisso
Inovação
Flexibilidade
Prossionalismo
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NOSSA HISTÓRIA
A Associação Os Amigos de Clara Amizade Brasil-Bahia - AACBA, foi criada legalmente, em 13 de maio de 2000. É uma entidade sem ns
lucrativos, que tem como missão promover o desenvolvimento global de crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de
vulnerabilidade social. Contudo, antes da formalização, já havia um trabalho de escuta e conhecimento das famílias e suas necessidades,
realizado por representantes das comunidades locais e missionárias da “Claire Amitié” (associação francesa que teve como fundadora
Thérèse Cornille). A equipe da AACBA, os líderes comunitários, as próprias jovens e suas famílias, relatando suas diculdades cotidianas nos
bairros, sugeriram alternativas e propuseram novas perspectivas diante dos numerosos desaos.
A partir disso, a pedido do então Cardeal Arcebispo de Salvador, Dom Lucas Moreira Neves, foi possível a implantação do Programa de
Educação Global e Capacitação Prossional Clara Amizade e, consequentemente, a abertura da Casa Sede, local inicialmente destinado ao
acolhimento e formação das participantes.
Desde o início, o trabalho educativo e de prevenção é realizado junto às comunidades da periferia da capital baiana, o que contribuiu nas
orientações e decisões referentes ao Programa, na sua evolução e no conhecimento maior das participantes e suas necessidades. À medida
que a quantidade de inscritas foi aumentando, a Casa Sede não pode comportar tantas participantes e as comunidades acolheram a AACBA
disponibilizando espaços nos seus Centros Comunitários, conferindo legitimidade ao Programa. Nascem assim, as unidades móveis que têm
por objetivo, pelo meio do deslocamento de educadores (as), o desenvolvimento das atividades em uma comunidade que disponibiliza o
espaço físico para a realização das ocinas.
Hoje, por meio do Programa de Educação Global e Capacitação Prossional, a Clara Amizade proporciona cursos na Casa Sede e em quatro
Centros Comunitários, integrando formações nas áreas pessoal, familiar e cidadã:
Ÿ No Bairro da Paz e em São Cristóvão: cursos básicos de Artesanatos diversos e Pintura sobre tecido, cursos da área da beleza (Maquiagem,

Design de Sobrancelhas, Tranças Africanas e Mega Hair), curso prossionalizante de Manicure, curso artístico de Dança.
Ÿ No Centro Comunitário de Nova Brasília/Itapuã (Espaço Informática):

cursos básicos, avançados e prossionalizantes da área de

informática e comunicação.
Ÿ No Centro São Pio em Itapuã: a partir de setembro de 2018, tivemos a alegria do acolhimento das turmas desse novo centro e os cursos

básicos e prossionalizantes são proporcionados também nas áreas da Pintura, Artesanato, e Beleza Afro.
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LINHA DO TEMPO
Vinda da equipe da
Clara Amizade
Internacional

1997

AACBA foi criada,
legalmente, em
13/05/2000

1998

Início das atividades
na Baixa da
Soronha em Itapuã.

2000

Início das atividades
em São Cristóvão.

2006

Início das atividades
no Bairro da Paz

2008

Início das atividades
no Espaço
Informática

2009

Início dos cursos no
Espaço Beleza
Piatã

2016

Início dos cursos no
Centro São Pio
Itapuã

2017

2018

Aprovação do
Projeto Político
Pedagógico
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ESTRUTURA CLARA AMIZADE
Equipe Educativa
01 Coordenadora Geral
02 Orientadoras
01 Assistente Social
02 Coordenadores de Serviço

Apoio Administrativo e Contábil

Parceiros

01 Assistente Administrativo

ASA - Ação Social Arquidiocesana

01 Contador

Instituto Sabin

01 Publicitária

Phomenta
SEMPS e CRAS das comunidades

Educadores Sociais:
03 Artesanato e Pintura
01 Tranças Africanas e Maquiagem
02 Manicure e Beleza Afro
02 Dança
01 Informática

atendidas
SESC (Mesa Brasil)
CEAP
Edu Livre

Conselho AACBA

Voluntários

Serviços Gerais

06 Membros Diretoria

40 Palestrantes e Facilitadores

01 Zelador

06 Membros Conselho Fiscal

deram apoio e suporte nos Centros

01 Merendeira

Comunitários e no Show de

02 Auxiliares de Serviços Gerais

Talentos
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ORGANOGRAMA

Amigos Sócios
Contribuintes

Clara Amizade
Internacional

Conselho Fiscal
e Diretoria

Parceiros e
Instituições
Públicas

Beneciários
Coordenação

Comunidades
Locais

Equipe
Educativa

Apoio Contábil
e Administrativo
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO GLOBAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
A Educação Global desenvolvida pela Clara Amizade consiste num processo capaz de contribuir com as pessoas para um novo modo de
olhar e pensar as realidades do mundo, despertando-as para contribuir com um mundo mais justo, com equidade e direitos humanos
para todas as pessoas.
A AACBA busca promover a garantia e defesa dos direitos sociais, orientação para o atendimento social e o fortalecimento de vínculos
familiares, considerando todas as dimensões da pessoa, contribuindo para que o público atendido, oriundo de situações de
vulnerabilidades, faça escolhas diferenciadas, que o promova e possibilite descobrir novos caminhos despertando suas capacidades e
habilidades, tornando pessoas responsáveis nos planos pessoal, familiar e social.
A Educação Global abrange a Educação para os Direitos Humanos, Cultura da Paz e Abertura Intercultural, dimensões globais da
Educação para a Cidadania.
Além dos cursos são trabalhados temas da formação humana, espiritual e cidadã, favorecendo a valorização da identidade, expressão
cultura, artes, direitos humanos, valores e princípios éticos e cristãos. Ao nal de cada turno de atividades nos centros comunitários são
distribuídos lanches, respondendo às orientações de segurança alimentar.

A Educação Global é desenvolvida por meio dos seguintes pontos:
Ÿ Conhecer a si próprio e o desenvolvimento das dimensões do ser;
Ÿ Apropriar-se dos meios para o seu desenvolvimento;
Ÿ Entender a educação como um processo articulado entre escola, família e sociedade em geral;
Ÿ Construir seu projeto de vida, para que possam ser feitas escolhas responsáveis;
Ÿ Assumir seu lugar na sociedade pela obtenção de uma formação prossional e de uma atividade geradora de renda;
Ÿ Assumir compromissos na sociedade buscando espaços de participação na transformação social;
Ÿ Respeitar a diversidade;
Ÿ Entender a espiritualidade como respeito à diversidade.
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BASES PEDAGÓGICAS
A construção do Projeto Político Pedagógico está fundamentada na concepção da Teoria Sistêmica, que privilegia as relações e as interações
da comunidade educativa, familiar, social e comunitária. Utilizamos, também, as teorias desenvolvidas pelo Educador Paulo Freire,
respeitando a reexão no que se refere à prática e ação. O nosso olhar está sempre atento ao processo de aprender-ensinando.
ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NOS CENTROS COMUNITÁRIOS 2018

Centro Comunitário do
Bairro da Paz

Centro Comunitário de
São Cristóvão

Espaço Informática Nova Brasília de Itapuã

Aulas: Segundas e
Quintas-Feiras, das
8h30 às 11h30 e das
14h às 17h30.

Aulas: Segundas,
Quartas e SextasFeiras, das 14h às
17h30.

Aulas: Segunda a sexta
(exceto às Terças-Feiras),
turnos matutinos e
vespertinos.

Público-alvo: de 8 a 29
anos.

Público-alvo: de 8 a 29
anos.

Público - alvo: A partir
de 11 anos.

Cursos:
Artesanato e Pintura,
Trança Africana/MegaHair e Maquiagem,
Manicure, Design de
Sobrancelhas e Dança.

Cursos:
Artesanato e Pintura,
Trança Africana/MegaHair e Maquiagem,
Manicure, Design de
Sobrancelhas e Dança.

Cursos:
Windows, Word, Excel,
Internet, PowerPoint
(80h/100h) e
CorelDraw (50h).

Casa São Pio - Itapuã
Aulas: Terças, Quartas
e Sextas-Feiras, das
14h às 17h30.
Público-alvo: de 8 a 29
anos.
Cursos:
Artesanato e Pintura,
Trança Africana/MegaHair, Maquiagem,
Manicure e Design de
Sobrancelhas.

Espaço Beleza - Piatã
(Casa Sede)
Aulas: Segunda a
Quinta, das 13h30 às
17h30.
Público-alvo: de 18 a
29 anos.
Cursos:
Maquiagem Artística e
Design de Sobrancelhas.
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PERFIL DOS BENEFICIÁRIOS - ESTATÍSTICAS
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PERFIL DOS BENEFICIÁRIOS - ESTATÍSTICAS
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PERFIL DOS BENEFICIÁRIOS - ESTATÍSTICAS
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PERFIL DOS BENEFICIÁRIOS - ESTATÍSTICAS
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PERFIL DOS BENEFICIÁRIOS - ESTATÍSTICAS

No Centro do Bairro da Paz, as atividades são realizadas nos turnos
matutino e vespertino. Esse número de 242 integra 45 participaram de
módulos curtos de aperfeiçoamentos.
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PERFIL DOS BENEFICIÁRIOS - ESTATÍSTICAS
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METAS E RESULTADOS 2018
ORDEM

META

RESULTADOS

Meta 1

Manter em funcionamento 03
Centros de Convivência e o
Espaço Beleza (Casa Sede), no
período de março a dezembro de
2018.

Iniciamos a divulgação dos cursos em fevereiro em vista das inscrições nos Centros
Comunitários e na Casa Sede. Durante o ano de 2018 foram mantidas atividades
nos bairros de São Cristóvão, Nova Brasília de Itapuã, Bairro da Paz e Piatã. No
segundo semestre, iniciamos atividades em um novo centro: Casa São Pio, no
bairro de Itapuã.

Meta 2

Matricular 350 crianças,
adolescentes e jovens, em
situação de vulnerabilidade,
segundo os respectivos cursos nos
Centros Comunitários e no
Espaço Informática;

Houve a participação ativa dos 555 matriculados (incluindo crianças, adolescentes
e jovens), que através do Programa de Educação Global e Capacitação Prossional
tiveram acesso aos diversos cursos, ampliando as habilidades, desenvolvendo os
talentos pessoais, a dimensão cidadã, prossional, a convivência e também
fortalecendo os vínculos familiares e comunitários;

Meta 3

Compor e manter 01 Equipe
Técnica no período de março a
dezembro de 2018;

A equipe educativa proporcionou cursos básicos e avançados de artesanato e
pintura sobre tecido, dança, mega hair, maquiagem, tranças africanas, manicure,
maquiagem, design de sobrancelhas e informática. Realizamos diversas reuniões
ao longo do ano para preparar, organizar e avaliar as atividades.

Meta 4

Realizar 10 capacitações da
Equipe Técnica no período de
março a dezembro de 2018;

A equipe educativa participou de mais de 10 formações, que estão detalhadas no
Capítulo VII deste Relatório.

Meta 5

Formar e acompanhar 120
crianças, adolescentes e jovens de
8 a 15 anos, nos cursos básicos de
artesanato e pintura sobre tecido,
através da utilização de diversos
materiais, inclusive material
reciclável.

168 crianças, adolescentes de 8 a 15 anos acompanharam esses cursos.
Confeccionaram objetos artísticos e práticos para ofertar, para uso próprio ou para
comercializar.
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METAS E RESULTADOS 2018
ORDEM

META

RESULTADOS

Meta 6

Desenvolver para crianças e
adolescentes, 03 atividades
lúdicas (brincadeiras e dinâmicas)
por mês;

As atividades lúdicas aconteceram mensalmente e motivaram os educandos através
das brincadeiras, atividades com cartazes e exibição de lmes, favorecendo a
ludicidade e integração dos participantes.

Meta 7

Formar, acompanhar, atestar ou
certicar 120 adolescentes e jovens
com idade entre 15 a 29 anos nos
cursos prossionalizantes nas Áreas
da Beleza: Maquiagem, Tranças
A f r i c a n a s / M e g a - H a i r,
Manicure/Pedicure e Design de
Sobrancelhas;

311 adolescentes, jovens e mulheres com idade de 15 a 29 anos foram
acompanhados nos cursos da área da Beleza: Maquiagem Social e Artística,
Tranças Africanas/Mega Hair, Manicure, Design de Sobrancelhas, proporcionando
capacitação e uma preparação para o ingresso no mercado de trabalho.

Meta 8

Possibilitar que os educandos
(matriculados nos demais cursos)
participem de duas atividades
incluindo: Ocina Artística de
Dança;

49 crianças, adolescentes e jovens (matriculadas nos demais cursos) participaram
dos Cursos Artísticos de Dança e apresentaram coreograas nos diversos eventos
internos e externos da Associação.

Meta 9

Formar, acompanhar, certicar ou
atestar 60 crianças, adolescentes,
jovens e adultos nos cursos
básicos e avançados de
Informática, no Centro
Comunitário de Nova Brasília;

94 crianças (a partir de 11 anos), adolescentes e jovens de ambos os sexos,
receberam uma formação que proporcionou conhecimentos de informática para
melhor acompanhar os estudos ou se preparar para o mercado de trabalho;

Meta 10

Realizar palestras mensais
referentes às formações humana
e cidadã para os matriculados dos
Centros Comunitários;

Foram realizadas diversas palestras para os educandos dos Centros Comunitários.
Os temas trabalhados nas palestras: Questões Étnico Raciais, Valorização da
Mulher Negra, Empreendedorismo, Automutilação, Direitos Humanos e Cultura da
Paz.
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METAS E RESULTADOS 2018
ORDEM

META

RESULTADOS

Meta 11

Fornecer 2600 lanches
mensalmente para as
matriculadas nos Centros
Comunitários;

No nal das atividades os educandos recebem lanches antes de retornar para suas
casas. Seguindo cardápios variados, foram entregues aos participantes mais de
3000 lanches.

Meta 12

Realizar anualmente 3 atividades
culturais, passeios para locais
históricos, turísticos ou áreas
ambientais;

Foram realizados cinco passeios culturais e de lazer, dentre eles, passeios para o
TCA (Teatro Castro Alves) Sítio da Amizade e um ensaio aberto ao público
promovido pelo BTCA (Balé do Teatro Castro Alves), III Seminário Biopolíticas e
Mulheres Negras (Ministério Público), Aniversário do Restaurante Madero, visita ao
Farol da Barra, passeio ao Clube da OAB em comemoração ao Dia das Crianças.

Meta 13

Realizar 10 confraternizações e
encontros festivos anualmente;

Realizamos Festa das Mães, Festival de Talentos em cada Centro Comunitário. Festa
de São João no Clube da AABB – Associação Atlética Banco do Brasil, encontros
intercomunitários e Celebrações na Casa Sede.

Meta 14

Certicar, ao menos, 70% dos
educandos matriculados,
segundo frequência e aptidão;

405 educandos acompanharam os cursos prossionalizantes e 362 receberam
certicados e atestados.

Meta 15

Preparar e realizar 01 espetáculo
ao nal das atividades anuais;

O IV Show de Talentos foi realizado no Teatro do ISBA - Instituto Social da Bahia, em
dezembro de 2018. A atividade intergeracional reúne todos os educandos da
Clara Amizade com o intuito de compartilhar com amigos, familiares, parceiros
institucionais e convidados, o conhecimento e a arte produzidos anualmente no
Programa de Educação Global e Capacitação Prossional. Aproximadamente 350
pessoas participaram do evento.

Meta 16

Avaliar a realização de todas as
atividades da Associação.

Todas as ações desenvolvidas pela organização são avaliadas em diversos
momentos pelo público atendido, pela equipe educativa e de coordenação, pelos
membros da Diretoria e Conselho scal, pelos responsáveis das comunidades e
com os parceiros.
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CENTROS COMUNITÁRIOS
CURSOS
Os cursos são ofertados em diversas
comunidades: Bairro da Paz, São
Cristóvão, Nova Brasília de Itapuã,
Casa Sede, em Piatã. Graças ao apoio
da Paróquia Nossa Senhora da
Conceição de Itapuã, em 2018 a Clara
Amizade proporcionou cursos em um
novo centro: a Casa São Pio, assim
mais educandos tiveram formação e
acesso à possibilidade de Geração de
Renda. Os cursos de Design de
Sobrancelhas e Tranças Africanas
foram bastante procurados!

FORMAÇÃO HUMANA E CIDADÃ
Além dos cursos ofertados, a Clara Amizade possui alguns diferenciais: oferece Formação Humana e Cidadã para os seus educandos,
passeios e encontros intercomunitários. Para tanto, utiliza-se de conversas informais, rodas de conversas, seminários com abordagem de
assuntos diversos tais como, sexualidade/afetividade, drogadição, gravidez precoce, relação familiar, empreendedorismo,
prossionalização, e especialmente neste ano sobre o tema “Juntos Construímos a Cultura da Paz”.
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FORMAÇÃO HUMANA E CIDADÃ
ATIVIDADES

DATA

LOCAL

FACILITADOR (A)

Palestras sobre Empreendedorismo

07 e 21/05

Bairro da Paz

Jaguaraci Aragão e Alana Meneses.

Palestra Questões Étnico-Raciais
dentro do contexto de Cibercultura

17/05

Espaço Informática em Nova
Brasília de Itapuã

Edilene Santana – Pedagoga do CEAP - Centro de
Estudos e Assessoria Pedagógica.

III Seminário Biopolíticas e
Mulheres Negras

24/07

Ministério Público (Nazaré)

Lívia Santana e Márcia Teixeira, promotora de
Justiça, as escritoras: Cássia Valle e Jarid Arraes,
a jornalista Eliana Alves.

Julho das Pretas

25, 26 e
27/07

Rodas de Conversa: “Família e
Cultura da Paz”.

20/08

Bairro da Paz

Monique Sena do grupo de Pesquisa de Direitos
Humanos da UCSAL.

Rodas de Conversa: "Juventude
Negra e Cultura da Paz"

27/08

Bairro da Paz

Evanilson Alves (Grupo de Poesia Sarau da Onça).

Palestras sobre Automutilação

01e 17/10

Bairro da Paz

Psicólogas do CRAS (Centro de Referência de
Assistência Social), Juliana Reina e Lisana Costa.

Rodas de Conversa sobre a
Consciência Negra e exibição de
documentário com a temática da
estética Afro - Brasileira

19 e 20/11

Bairro da Paz

Assistente Social, Aucília Santana e a Educadora
Social, Graziela Santos.

X Conferência Municipal da
Criança e Adolescente

21 e 22/ 11

CECOM (Centro Comunitário
Batista Clériston Andrade)

CMDCA

Centros Comunitários: Nova
Brasília de Itapuã, Bairro da Paz,
São Cristóvão e Piatã.

Millena Nascimento (SEMPS), Juliana Marta
(UFBA), Major Denice Santiago (criadora da
Ronda Maria da Penha).
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FORMAÇÃO ESPIRITUAL
No nal das tardes de atividades, nos Centros comunitários, as turmas se revezam para animar o momento de oração com cantos e
louvores, segundo a sensibilidade das participantes e a diversidade das religiões representadas.
Tardes Espirituais
Tardes Espirituais Nos dias 07 e 08 de junho, vivenciamos a festa de
Pentecostes, um momento de espiritualidade, partilha e aprendizado.
Reetimos com louvor e alegria com os educandos do centro de Nova Brasília
de Itapuã, Bairro da Paz e São Cristóvão. O tema foi: “Festa de Pentecostes,
festa do Espírito Santo de Paz". Através de uma peça teatral com o título:
“Tereza agente de reconciliação”, contou um momento da vida da
fundadora Thérèse Cornille. Houve um diálogo sobre a necessidade do
perdão, fonte de reconciliação e paz, em nossas famílias e comunidades.

Missas e Celebrações
Tivemos a alegria, para quem desejou participar, das missas celebradas pelo Pe.
Ailan Simões Costa na Casa Sede nos dias:
02/03 – com a participação da equipe Educativa e de Coordenação da Clara
Amizade;
04/05 – em ação de graças pelo dia de Nossa Senhora de Fátima e aniversário da
fundadora, Thérèse Cornille.
Com representantes de toda a família Clara Amizade.
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CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS/PASSEIOS
ATIVIDADES

DATA

LOCAL

FACILITADOR (A)

Comemoração ao Dia
Internacional da Dança

27/04

TCA (Teatro Castro Alves)

BTCA (Balé do Teatro Castro Alves)

Festa das Mães

17 e 18/05

Centros Comunitários

Equipe Educativa

Festa de São João

12/06

AABB (Associação Atlética
Banco do Brasil)

Equipe Educativa e Coordenação

Sítio da Amizade

11/10

TCA

Orquestra Sinfônica da Bahia, NEOJIBA e Foco
Musical.

Comemoração do dia das

18/10

Clube da OAB (Organização dos
Advogados do Brasil)

Equipe Educativa e Coordenação

SABIN: Entrega de livros

31/10

Bairro da Paz

Voluntários Sabin, Equipe Educativa e
Coordenação.

Festival de Talentos nos Centros
Comunitários

25 e 26/10

Centro Sandei e Bairro da Paz

Equipe Educativa e Coordenação

IV Show de Talentos Clara
Amizade

17/12

Teatro ISBA (Instituto Social da Bahia)

Equipe Educativa e Coordenação
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ESPAÇO INFORMÁTICA E ESPAÇO BELEZA
ESPAÇO INFORMÁTICA
A cada ano que passa o Espaço Informática vem ganhando
credibilidade na comunidade onde atua e em comunidades
adjacentes. Estamos chegando no terceiro ano de atividade em Nova
Brasília de Itapuã, promovendo inclusão social e digital com os cursos
de Informática Básica, ocinas e curso de iniciação ao Corel Draw. No
ano de 2018, cerca de 94 jovens participaram ativamente das
atividades ofertadas, adquirindo certicados ou atestados. Foram
formadas 07 turmas, sendo 04 turmas de Informática Básica, 02
turmas de Ocina de Word e Excel e 01 turmas de Iniciação ao Corel
Draw. O Espaço Informática realizou pelo terceiro ano seguido, o
Mutirão da Cidadania, com as turmas de Informática Básica! O evento
proporciona a divulgação do Espaço Informática, pois são realizados
serviços para pessoas da comunidade como: Impressão de 2ª via de
CPF, Impressão e elaboração de currículo, cadastramento em bancos
de vagas de empregos, criação de e-mails e impressão de
antecedentes criminais.

Espaço Beleza: No primeiro semestre o Espaço Beleza funcionou com duas turmas de
Design de Sobrancelhas, totalizando 43 alunas. 31 receberam certicados. No
segundo semestre quatro workshops na Área da Beleza reuniram novas e antigas
alunas, e uma turma de 7 alunas participou do curso de Maquiagem Artística,
especíco para o dia das Crianças, dia das Mães (Maquiagem Gestacional),
Carnaval e outros eventos festivos. Esse último módulo culminou com o IV Show dos
Talentos, no qual a professora Jacimara e as alunas participaram de forma criativa e
artística realizando a maquiagem das numerosas “bailarinas” desse evento marcante
que juntou mais de 350 pessoas. Nesse dia, no palco, as alunas receberam os
certicados com muita alegria!
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FORMAÇÕES – EQUIPE EDUCATIVA E APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADES

DATA

LOCAL

FACILITADOR (A)

Seminário da Campanha da
Fraternidade

04/02

Teatro Dom Geraldo Majella (Cúria
Arquidiocesana)

ASA – Ação Social Arquidiocesana

Programa de Aceleração – Projeto
Criança e Saúde

Março a
Outubro

Sede do Instituto Sabin – Brasília

Phomenta e Sabin

Rede Adolescente

Março a
Dezembro

XVI Semana de Formação em
Políticas Públicas

21/07 a 11/08

Cúria Arquidiocesana

Ação Social Arquidiocesana

“Docente das Telas”/CEAP Centro de Estudos e Assessoria
Pedagógica

Outubro

Sede do CEAP

CEAP

Dado da Paz

Outubro

Casa Sede

Amélia Lima e Thiago Rolim

Painel Ecumênico: CESE

08/11

Museu de Arte da Bahia

Pastora Metodista Nancy Cardoso e pelo Monge
Beneditino, Marcelo Barros.

Projeto de Educação Digital
Educação Livre – “Edulivre”

30/11

FIEB – Dendezeiros

Edulivre

ACOPAMEC

Ação Social Arquidiocesana, via Pastoral do
Menor
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VIDA ASSOCIATIVA

Visita de Marie Ange
e Armelle
No período de 29/03 a 11/04, recebemos a visita de Marie Ange
Bellance (Coordenadora Internacional) e Armelle de Guillebon
(Vice-Presidente da Claire Amitié Internationale - CAI). Elas
realizaram visitas para conhecer de perto os educandos e as
atividades ofertadas nos Centros Comunitários. Cada unidade
preparou uma recepção calorosa para as visitantes, a exemplo das
turmas do Bairro da Paz, que zeram um belíssimo teatro com a
encenação sobre a história da fundadora, Teresa Cornille. Já no
Centro Sandei, houve a apresentação de um coral que cantou
músicas sobre a paz! Na agenda da visita houve uma reunião com
a Diretoria AACBA, almoço festivo com toda a Equipe Educativa e
Diretoria, missa celebrada pelo Pe. Ailan Simões e uma visita feita
por Marie Ange e

membros da Coordenação, Diretoria e

Conselho, ao Arcebispo Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, para
apresentar o Relatório Anual com as atividades desenvolvidas ao
longo de 2017.
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PARCEIROS
NÍVEL LOCAL
INSTITUIÇÃO PARCEIRA

PERÍODO

DESCRIÇÃO

Centros Comunitários
(Arquidiocese de Salvador)

Desde 2000

Expressões do acolhimento e interesse das lideranças das comunidades atendidas, que
disponibilizam os espaços físicos nos bairros de Itapuã, Nova Brasília de Itapuã, São
Cristóvão e Bairro da Paz, onde são realizados a maior parte dos cursos de formação
desenvolvidos pela equipe educativa da AACBA.

Conselho Municipal da Criança e
do Adolescente (CMDCA)

Desde
2004

A Associação tem articulações com o CMDCA, de modo que casos de violência e abusos
são encaminhados aos Conselhos Tutelares. Há participação, mensal da Associação nas
assembleias ordinárias e extraordinárias e representação na câmara técnica de políticas
públicas.

Conselho Municipal de Assistência
Social (CMASS)

Desde 2004

Inscrição da Associação e atualização do registro, participação nas capacitações
promovidas pelo próprio Conselho e diálogo com relação as orientações administrativas.

Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS)

Desde 2005

Os responsáveis orientam as pessoas na formação e ajudam na regularização de seus
documentos especialmente ligados à Bolsa Família. Vieram nos Centros Comunitários
para dar orientações aos jovens e aos seus responsáveis.

Ação Social Arquidiocesana (ASA)
Via Pastoral do Menor

Desde 2005

Acompanha a equipe educativa colocando à disposição uma equipe pastoral para a
integração de diversas instituições, visando à formação dos educadores sociais, através de
cursos e intercâmbios. Auxilia também na formação dos educandos, visando torná-los
multiplicadoras nas suas respectivas comunidades para mobilização, articulação e
garantia de direitos da criança e do adolescente por meio da realização de ocinas.

Secretaria Municipal de Promoção
Social, Esporte e Combate à
pobreza (SEMPS)

Desde 2015

Apoiou (a partir agosto de 2015), o Programa de Educação Global e Capacitação
Prossional por meio do convênio de cooperação para execução direta do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV.
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PARCEIROS
NÍVEL LOCAL
INSTITUIÇÃO PARCEIRA

PERÍODO

DESCRIÇÃO

Instituto Sabin

Desde 2016

Por meio da aprovação do Projeto “Criança e Saúde”, disponibilizou exames laboratoriais
gratuitos para crianças e adolescentes da Associação. Fizeram palestras sobre saúde e
mutirão de exames para adolescentes e familiares dos diversos bairros.

Serviço Social do Comércio
(SESC - Mesa Brasil)

Desde 2016

Ao longo do ano foram doados à Associação diversos alimentos, todos entregues aos
educandos e familiares.

Phomenta

Desde 2018

Em parceria com o Instituto Sabin, capacitou em 2018, 28 Organizações da Sociedade
Civil parceiras do Projeto Criança e Saúde (incluindo a Clara Amizade). Durante um
período de 8 meses tivemos acesso a ferramentas e conteúdo que permitirão buscar a
Sustentabilidade Econômica. O Programa de Aceleração foi realizado contendo: 3
encontros presenciais, em Brasília, com duração de 2 dias cada (carga horária de 48
horas) 5 encontros virtuais, com duração de 1h30 e transmitidos pela plataforma do
Youtube (carga horária de 7 h).

Edu Livre

Desde 2018

Plataforma Digital que oferece gratuitamente aos jovens uma nova forma de ensinar e
aprender conhecimentos básicos sobre a língua portuguesa, matemática e habilidade
para vida e para o ambiente de trabalho.

CEAP (Centro de Estudos e
Assessoria Pedagógica)

Desde 2018

Centro de Formação Inovador que atende instituições educativas públicas e privadas nas
modalidades presencial e a distância relacionadas à formação de professores e jovens.

NÍVEL INTERNACIONAL
INSTITUIÇÃO PARCEIRA

PERÍODO

DESCRIÇÃO

Claire Amitié Internationale (CAI)

Desde 1997

A Associação disponibiliza coordenadoras/missionárias para executar os Projetos em
estreita colaboração com a Diretoria e Conselho Fiscal da AACBA. Também arrecada
fundos na Europa destinados à manutenção do Programa de Educação Global e
Capacitação Prossional e da Casa Sede, desde o início das atividades, de forma contínua.

CONQUISTAS 2018
Projeto “Criança e Saúde” - Instituto Sabin
A parceria com o Instituto Sabin é um diferencial! Através dela foram realizados coleta de amostras de
sangue (hemograma completo, fator RH, parasitológico de fezes e tipagem sanguínea), palestra sobre a
importância do cuidado com a saúde da criança, entrega de livros em comemoração ao dia das crianças,
contação de história e sorteio de passaporte para o Game Station do Salvador Shopping. Essa parceria
também nos possibilitou participar, em Brasília, da Capacitação Criança e Saúde.

Programa de Aceleração - Instituto Sabin e Phomenta
Durante o ano de 2018 (meses de março a outubro), a Clara Amizade esteve presente na sede do
Laboratório SABIN, em Brasília, na capacitação promovida pelo Laboratório SABIN e a Phomenta. O
objetivo da formação foi promover, para 30 organizações da Sociedade Civil de todo o Brasil,
conhecimentos sobre Boas Práticas no Terceiro Setor, tendo como tema central a Sustentabilidade
Financeira! Foram abordadas diferentes ferramentas, metodologias, dinâmicas e informações teóricas e
práticas. Foi também um espaço para que os participantes pudessem compartilhar dúvidas e experiências.
A partir dessa formação, nos avaliamos internamente, melhoramos a nossa comunicação e adequamos o
estatuto ao Marco Regulatório. Em 2019 continuaremos a formação!

Aprovação do projeto Criança Esperança 2018/2019
O Criança Esperança nos ajudará a dar continuidade aos trabalhos realizados e a inovar, proporcionando
cursos de canto e teatro, que são expressões artísticas importantes para a construção do indivíduo, além de
auxiliar no desenvolvimento social e cultural dos educandos. Iremos recomeçar a capacitação prossional
de Cabeleireiro, o que para nós é uma alegria, pois esse curso renova a esperança de jovens
desempregados que desejam ingressar no mercado ou ser donos do seu próprio negócio. É também um
avanço poder contar com uma Pedagoga, que acompanhará a formação nas diversas unidades.

Renovação do Convênio com a SEMPS - Projeto de Educação Global
e Capacitação Prossional
Ao longo de todo o ano de 2018 contamos com o apoio nanceiro da Prefeitura de Salvador (SEMPS), o que
possibilitou dar continuidade às ações do Programa de Educação Global e Capacitação Prossional.
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RECURSOS FINANCEIROS
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PERSPECTIVAS 2019
SUSTENTABILIDADE

FORMAÇÃO CONTINUADA

Um dos maiores desaos das organizações do Terceiro Setor

Seguiremos sonhando grande e dando passos para cumprir o

hoje é a sustentabilidade econômica, então para 2019,

que é nossa visão no Planejamento Estratégico: Possibilitar que

queremos manter ações constantes de captação de recursos,

pessoas em situação de vulnerabilidade social transformem

via editais, doações e patrocínios.

seus sonhos em realidade, proporcionar formação em direitos
humanos, delizar os parceiros, buscar a sustentabilidade
nanceira, ser reconhecida nacionalmente como projeto

FORTALECIMENTO DA COMUNICAÇÃO

social. Para que esses sonhos se tornem realidade, sabemos o

Visibilidade, credibilidade, transparência, conança,

quanto é importante priorizar a formação continuada dos

palavras importantes para o Terceiro Setor! Só podemos unir,

colaboradores, pois através do crescimento individual teremos

engajar, trazer parceiros, convencer que o nosso trabalho

o crescimento coletivo!

serve a um bem maior, se realmente utilizarmos a
comunicação de forma estratégica! Por esse motivo,

FORTALECIMENTO DO TRABALHO EM REDE

queremos continuar priorizando a nossa comunicação

Ter uma Rede de relacionamentos forte! A Associação precisa

interna e externa para nos aproximar dos nossos amigos,

que os colaboradores, conselho, diretoria, parceiros,

prestar contas do nosso trabalho e divulgar as ações e

voluntários e todas as outras pessoas que abraçam a causa,

Impactos que Clara Amizade produz.

nos ajudem a fazer acontecer! Precisamos de uma rede forte e
estável capaz de divulgar o trabalho e enfrentarmos juntos os
desaos que aparecerem no caminho.
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AGRADECIMENTOS
Deixamos aqui, aos nossos parceiros e amigos que sonham junto conosco e permitem que possamos transformar e encher de esperança a
vida de crianças, jovens e adolescentes, o nosso Muito Obrigado! Queremos muito contar com vocês nesse 2019! O mundo é melhor porque
existem “Belezuras de gente” como vocês!
Belezura de gente,
Sorriso cativa, ilumina
Clareia, abençoa irradia
Ternura abraça permanece
O caminho de quem encontra
[tal beleza enriquece
Lindeza de coração vira
[no mundo prece
Acorda, desperta o mundo
[que na dor adormece.
Belezura é gente que sente dor,
[mas não se entrega ao desânimo.
E quando se junta a Luz aumenta,
[expande cresce
Belezura de gente, belezura de vida,
[belezura, forma diferente de ser
Um jeito de se orescer. Belezura, quem é?
Pode ser eu, nós, claro que
[pode ser você!”
(Joice Santana)
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TESTEMUNHOS

“Descobri que tenho o dom para fazer rap, poesias e falar sobre a

“Pretendo ser engenheiro petrolífero e o curso de Informática é um

realidade da minha comunidade”

caminho para chegar lá!”

Sou Ana Patrícia, tenho 15 anos! A Clara Amizade fez coisas lindas

“O curso é ótimo e muito explicativo, ca longe de minha casa, mas

na minha vida, mas a melhor foi a possibilidade de através do Show

ainda assim eu vou!

de Talentos, descobrir que tenho o dom para fazer rap, poesias e

Tudo o que estou aprendendo com a Clara Amizade tem um valor

falar sobre a realidade da minha comunidade! Perdi o medo a

imenso em minha vida. Pretendo ser engenheiro petrolífero e o curso de

vergonha e timidez e hoje posso me expressar! Foi também o lugar

Informática é um caminho para chegar lá! Só tenho que agradecer pela

onde aprendi a pintura e o artesanato que me beneciou muito,

oportunidade, agradeço também ao professor João, por me ensinar

pois a partir daí comecei a fazer panos de prato para comercializar

sobre assuntos que para mim eram desconhecidos.”

e ajudar na renda da minha família! Muito obrigada, Clara
Amizade!

Rafael Santos da Silva (Educando do Curso de Informática)
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Ana Patrícia Melo Lima (Educanda do Bairro da Paz)

TESTEMUNHOS

“Sou mãe solteira, e através do curso de manicure pude obter

“Aprendi a trabalhar em equipe, me preparar para o mercado de

uma renda para ajudar em casa.”

trabalho, ter postura prossional.”

Sou mãe solteira, e através do curso de manicure pude obter uma

Na Clara Amizade aprendi a trabalhar em equipe, me preparar

renda para ajudar em casa. Com a ajuda da Clara Amizade,

para o mercado de trabalho, a ter postura prossional e a fazer um

troquei a minha prossão de secretária para ser prossional da

bom currículo. Hoje em dia eu mesma faço as minhas unhas e dou

área de manicure. Quando eu entrava na aula deixava todos os

muito valor para as prossionais da área!

meus problemas de lado! Na Clara Amizade aprendi muito sobre
respeito, tolerância, união, acolhimento e carinho!
Carolina Lopes, Aluna do Curso de Manicure,
Pedicure e Alongamento de Unhas – Bairro da Paz

Luciana Ferreira, aluna do Curso de Manicure,
Pedicure e Alongamento de Unhas - Bairro da Paz
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TESTEMUNHOS

“Desde o início me identiquei com a missão e objetivos do
trabalho que era realizado!”
Meu nome é Elane Maia, Educadora Social de Pintura e Artesanato da
Clara Amizade! Conheci a associação, através de uma educadora
que passou na porta da minha casa, viu e se encantou com a minha
arte: pinturas! Ela me falou sobre a instituição e eu quei encantada!
Por coincidência, surgiu uma vaga na associação e essa mesma
educadora, que admirava as minhas pinturas, me convidou para fazer
uma seleção. Desde o início me identiquei com a missão e objetivos
do trabalho que era realizado! Meu coração acelerou, queria muito a
oportunidade de contribuir! Me entreguei completamente! Já se
passaram 9 anos, desde então! Só tenho a agradecer pela
oportunidade de crescer e enxergar novos horizonte para a minha
vida! Muito obrigada, Clara Amizade!

Elane Maia, Educadora Social de Pintura e Artesanato

“É muito graticante saber que estou contribuindo com a inclusão
digital e formação de bons cidadãos.”
Sou João Assis, 31 anos, Educador Social do Curso de Informática,
apaixonado por sala de aula! Minha formação é em Montagem e
Manutenção de Micro e Redes de Computadores e atualmente estudo
Ciências da Computação.
Atuo, há 10 anos em sala de aula com experiência em comunidades
carentes, a exemplo do Sistema Prisional. Estou há 2 na Clara Amizade. Para
mim é muito graticante saber que estou contribuindo com a inclusão digital e
a formação de bons cidadãos, em meio a tanto caos e desigualdades que
vivemos! Não tem preço ver os educandos aprendendo. Quando vejo um
educando formado digo a mim mesmo: “Fiz parte, colaborei, no processo de
formação de um bom cidadão!

João Assis, Educador Social de Informática
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TESTEMUNHOS

“Contribuo para a inclusão social e prossional dos educandos.”
Meu nome é José Carlos, natural de Sergipe, Engenheiro Químico e do
Petróleo, Ambientalista e Agricultor. Moro em Salvador, há 39 anos. Conheci
a Clara Amizade há cerca de dois anos, através de um amigo. Faço parte (de
forma voluntária), do Conselho Fiscal da Associação. Colaboro em alguns
segmentos, tais como planejamento e execução de projetos, para otimizar e
direcionar recursos para áreas ans do Programa de Educação Global e
Capacitação Prossional da Associação. Trabalho também com a
elaboração e execução de projetos para captar recursos nanceiros junto a
Órgãos Públicos e Privados. Tem sido graticante e prazeroso colaborar com
a associação, pois além de obter crescimento emocional, moral e espiritual,
aprendizado e troca de experiências, sinto que contribuo para a inclusão
social e prossional dos educandos (crianças, adolescentes e jovens),
moradores de áreas e bairros carentes do vetor norte de Salvador. Sou grato
pela oportunidade de participar dessa Associação!
José Carlos Vieira, membro do Conselho da Clara Amizade

“Sou apaixonada pelo trabalho que a Clara Amizade realiza!”
Sou Milena Nascimento, técnica do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza do município
de Salvador (SEMPS)! Conheci a Clara Amizade em 2015, quando a entidade
começou a fazer parte dos grupos de entidades que executam o Serviço de
Convivência no município de Salvador. Enquanto técnica, acompanho a
execução do serviço! Percebo o empenho e a dedicação que a Clara Amizade
possui com as comunidades que atende. É uma associação que visa o bem viver,
visa o desenvolvimento físico, psíquico e emocional dos seus educandos para
que eles possam contribuir com a comunidade, aonde vivem e com o outro.
Sou apaixonada pelo trabalho que a Clara Amizade realiza!

Milena Nascimento, técnica da SEMPS
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TESTEMUNHOS
“Os diversos cursos oferecidos por Clara Amizade são portas que se
abrem.”
Estou cada vez mais convicto da verdade expressa num famoso pensamento
popular: “Mais importante do que dar o peixe é ensinar a pescar”. Aqui é que
vejo a importância de um trabalho como o realizado por Clara Amizade. A
maioria de nossas crianças, adolescentes e jovens das periferias não
conseguirão cursar uma faculdade e não terão acesso a cursos
prossionalizantes de entidades governamentais. Assim, os diversos cursos
oferecidos por Clara Amizade são portas que se abrem para esses nossos
irmãozinhos. Além de suas famílias, são as próprias comunidades onde
moram que se beneciam de seus trabalhos, pois os oferecem a um custo
acessível. Vejo, pois, quanto é importante continuarem “ensinando nossos
jovens a pescar”, para que eles possam alimentar os sonhos de uma vida
melhor. Desejo que a Clara Amizade não só continue a fazer o que vem
fazendo há 19 anos, mas também que possa atingir um número sempre maior
de crianças, adolescentes e jovens. A verdade é essa: os organismos públicos
se perdem muito com a chamada burocracia; caminham lentamente pelo seu
próprio peso; são lentos em tomar decisões e em ver as necessidades que se
renovam. Por isso, as iniciativas de entidades não-governamentais são bemvindas e, mais do que isso, necessárias!

Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, scj
Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil

APOIO

CLAIRE AMITIÉ INTERNATIONALE
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Clara Amizade
VOCÊ PODE NOS AJUDAR ATRAVÉS DE DOAÇÕES
DADOS BANCÁRIOS
Associação “Os Amigos de Clara Amizade Brasil-Bahia”
Banco 237 (Bradesco)
Agência 2425-2 - Conta Corrente 008374-7

ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DE CLARA AMIZADE BRASIL-BA
Rua Eduardo Santos, 01 - Quadra 18 - Piatã
41.650-075 Salvador | BA
Tel.: (71) 3375-5135
www.claraamizade.org.br
contato@claraamizade.org.br

