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APRESENTAÇÃO
Buscando concretizar uma das suas essências, a transparência, a Associação Clara Amizade traz aqui o relato das suas ações desenvolvidas ao longo de
2016, e suas perspectivas para 2017.
Acolher, formar, acompanhar são três eixos fundamentais da missão educativa, e é com alegria que a Associação continua oferecendo um leque, cada
vez mais amplo, de cursos adaptados, segundo a faixa etária, em prol das crianças, adolescentes, jovens e mulheres do vetor Norte de Salvador.
O que marcou, particularmente, esse ano foi a abertura do Espaço Informática e Comunicação, no bairro de Nova Brasília de Itapuã, que atendeu
participantes da redondeza, inclusive o público jovem masculino e adultos da comunidade.
Atenta aos temas sugeridos para a formação humana e espiritual, Identidade e Misericórdia, a Clara Amizade, através das atividades desenvolvidas,
preocupou-se em suscitar na juventude de Salvador o desejo de melhor se conhecer nas suas raízes e aspirações, a desenvolver suas capacidades e a
valorizar práticas éticas e solidárias.
No contexto desafiador da periferia da capital onde a Associação está inserida, é importante criar articulações com os serviços e órgãos competentes,
trabalhar o fortalecimento dos vínculos afetivos familiares e comunitários para que se possa elevar a autoestima, contribuir para o desenvolvimento
de cada beneficiário, abrindo juntos novos caminhos de vida.
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I – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO GLOBAL E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
Atendendo a uma demanda por espaço de convivência de crianças, adolescentes, jovens e mulheres, oriundos de famílias em situação vulnerável,
por meio do Programa de Educação Global e Capacitação Profissional Clara Amizade, a Associação tem desenvolvido:

➢ Nos Centros Comunitários para o público-alvo de 8 a 29 anos – Cursos de:
✓
✓
✓
✓

Artesanato/Pintura
Beleza Afro-Brasileira: Tranças/Mega-hair/Maquiagem
Manicure
Dança

Além desses cursos são trabalhados temas da formação humana, espiritual e cidadã, favorecendo a valorização da cultura, artes, identidade,
expressão, direitos humanos, valores e princípios éticos e cristãos. Ao final de cada turno de atividades, são distribuídos lanches, respondendo as
orientações de segurança alimentar.

➢ No Espaço Beleza para o público-alvo acima de 18 anos em parceria com o SENAC:
✓ Capacitação Profissional de Cabeleireiro
✓ Capacitação Profissional de Maquiador
Em 2016, a Associação ampliou suas ações com a implantação de um laboratório de informática em parceria com a Fundação Populorum Progressio e
Trafigura Foundation no Centro Comunitário de Nova Brasília (Itapuã), onde foram realizados cursos básicos de informática para crianças, adolescentes
e jovens de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade. A novidade foi também o atendimento de adultos da comunidade que nunca tiveram
acesso à formação digital. Assim foram desenvolvidos:

➢ No Espaço Informática e Comunicação:
✓ Cursos básicos de Informática (Maiores de 10 anos)
✓ Curso de operador de informática (Maiores de 16 anos) integrando também módulos teóricos com instrutores do SENAC.
Para promoção da integração entre os participantes dos cursos, todas as turmas realizaram festas e confraternizações, como parte do Programa Clara
Amizade envolvendo educandos, familiares, amigos colaboradores e voluntários.

2

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 2016
Centro Comunitário da Baixa da Soronha
Terças e Quintas-Feiras, das 14h às 17h30.

• Artesanato e Pintura
• Dança

Centro Comunitário do Bairro da Paz
Segundas e Quintas-Feiras, das 14h às 17h30.
• Artesanato e Pintura
• Trança Africana/Megahair e Maquiagem
• Manicure
• Dança

Centro Comunitário de São Cristóvão
Segundas, Quartas e Sextas-Feiras, das 14h às 17h30.
• Artesanato e Pintura
• Trança Africana/Mega-Hair e Maquiagem
• Manicure
• Dança

Espaço Beleza - Casa Sede - Piatã
De Segunda a Quinta-Feira, turnos matutinos e vespertinos, conforme os cursos em parceria com o SENAC .
• Capacitação Profissional de Cabeleireiro (436h)
• Capacitação Profissional de Maquiador (160h)

Espaço Informática e Comunicação - Nova Brasília de Itapuã
De Terça a Sexta-Feira, turnos matutinos e vespertinos, conforme os cursos.
• Windows, Word, Excel, Internet, PowerPoint (80h/100h)
• Operador de informática (160h)
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II –PERFIL DOS BENEFICIÁRIOS - ESTATÍSTICAS
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III – METAS E RESULTADOS 2016
Ordem

Meta

Resultados

Meta 1

Matricular e acompanhar 260 crianças, adolescentes,
jovens e mulheres, afrodescendentes e de baixa renda
em atividades socioeducativas e profissionalizantes,
conforme a faixa etária.

Participação ativa das 321 crianças, adolescentes, jovens e mulheres do
Programa; desenvolvimento da expressão pessoal, comunitária e de
convivência; mobilização cidadã na comunidade e com a comunidade,
fortalecendo os vínculos comunitários e familiares, ampliação de habilidade
para ingressar no mercado de trabalho.

Meta 2

Ofertar cursos básicos de artesanato e pintura sobre
tecido para 90 crianças, adolescentes e jovens, através
da utilização de material reciclável na confecção dos
trabalhos.

Desenvolvimento das habilidades, capacidades manuais e artísticas e da
criatividade de 120 crianças, adolescentes e jovens. A perspectiva da
sustentabilidade esteve sempre presente.

Meta 3

Desenvolver 3 atividades lúdicas (brincadeiras e
dinâmicas) por mês.

Cultivando o direito de ser criança e de ter acesso ao lazer através das
brincadeiras e dinâmicas. É incentivado o bem-estar individual e coletivo, a
integração comunitária com alegria. Elas foram realizadas através das 3
atividades lúdicas mensais especialmente com as crianças.

Meta 4

Ofertar cursos da área da beleza afro-brasileira: 43 adolescentes, jovens e mulheres ampliaram suas habilidades para geração
Tranças/Mega-Hair e Maquiagem para 40 adolescentes de renda e preparação para ingresso no mercado de trabalho, foram
(a partir de 14 anos), jovens e mulheres.
incentivadas ao cuidado com a autoestima e a valorização da mulher,
sobretudo negra. 21 receberam certificado.

Meta 5

Ofertar curso profissionalizante de manicure para 40
adolescentes (a partir de 14 anos), jovens e mulheres.

46 adolescentes, jovens e mulheres ampliaram suas habilidades para geração
de renda e preparação para ingresso no mercado de trabalho foram
incentivadas ao cuidado com a autoestima e com a valorização da mulher,
incentivando a criatividade na oficina de unhas artísticas e empregabilidade
com a abordagem do micro empreendedorismo. 28 receberam os
certificados.
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Meta 6

Ofertar cursos básicos, avançados ou profissionalizantes
da área de informática e comunicação para 50 crianças
(a partir de 10 anos), adolescentes e jovens até 29 anos,
de ambos os sexos, com carga horária entre 80 e 160
horas.

Meta 7

Ofertar curso artístico de dança para 40 crianças, 73 participantes puderam ensaiar diversos estilos de dança, enfrentar seus
adolescentes e jovens até 29 anos, já inscritas nos outros medos de se expressar, de comunicar-se, melhoraram a organização corporal,
cursos do Programa Clara Amizade
a percepção das ações de si e do outro, ganharam autonomia e confiança,
além da elevação da autoestima, comprometimento, disciplina e criatividade
especialmente nas coreografias apresentadas.

Meta 8

Formar e acompanhar 40 jovens, a partir de 18 anos, na
Capacitação Profissional de Cabeleireiro (436 horas)
Maquiador (160 horas) em parceria com a Unidade
Móvel do SENAC.

Meta 9

Realizar 03 palestras mensais referentes às formações Reflexões e intercâmbios sobre identidade, princípios, valores, respeito à
humana, cidadã e espiritual para os matriculados nos vida, ao amor, a solidariedade, diretos e deveres, prevenção da exploração
Centros comunitários ou na Casa Sede.
sexual, realizadas através das 03 palestras mensais preparadas pelas
educadoras, estagiárias e voluntários.
Fornecer 1750 lanches mensalmente para os Integração entre os participantes do Programa, famílias e comunidades
beneficiários dos Centros Comunitários.
atendidas e a segurança alimentar foram desenvolvidas com o fornecimento
de 1840 lanches por mês.

Meta 10

Meta 11

Realizar 04 atividades culturais e de lazer, a exemplo de
visitas às bibliotecas, museus, locais históricos, turísticos
e áreas ambientais para os beneficiários dos Centros
Comunitários.

70 crianças (a partir de 10 anos), adolescentes, jovens e adultos de ambos os
sexos, receberam uma formação que proporcionou: ampliação de
conhecimentos de informática para melhor acompanhar os estudos ou
ingressar no mercado de trabalho; treinamento para utilização da informação
digital de forma funcional; mobilização cidadã na comunidade e com a
comunidade, incentivando o protagonismo juvenil aliado à empregabilidade.
63 receberam certificado.

39 jovens (a partir de 18 anos) e mulheres participaram dos módulos teóricos
e práticos com modelos, ampliaram suas habilidades para gerar renda e
ingressar no mercado de trabalho em salão ou a domicílio. Elas foram
incentivadas ao cuidado com a autoestima e com a valorização da mulher e
da família. 35 receberam o certificado do SENAC.

Promoção do conhecimento ambiental, histórico e cultural, foi realizada por
meio de 04 atividades culturais e de lazer, dentre elas: passeios para o Projeto
TAMAR/Praia do Forte; Santuário do Senhor do Bonfim; Memorial da Beata
Dulce dos Pobres e Clube Candeias.
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Meta 12

Certificar 60% dos matriculados nos cursos profissionais, 198 participaram dos cursos profissionais. 151 beneficiários receberam
segundo frequência e habilidades desenvolvidas.
atestados e certificados. É o resultado da valorização dos esforços pessoais,
familiares e coletivos e das habilidades desenvolvidas.

Meta 13

Realizar 10 confraternizações e encontros festivos no
ano de 2016 nos Centros Comunitários e na Casa Sede.

Integração entre os participantes do Programa, famílias e comunidades
atendidas e a promoção dos talentos. Estes resultados foram obtidos através
da vivência nas 10 confraternizações e encontros festivos realizados, como
Festa das Mães, São João, Festa das Crianças, Show de Talentos e Celebração
de aniversário pelos 70 anos de fundação da Clara Amizade.

Meta 14

Realizar 3 avaliações mensais referentes a todas as
atividades do Projeto.

Verificação dos efeitos, impactos e benefícios realizados por todas as pessoas
envolvidas nas atividades do Programa em diversos níveis de atuação: Equipe
educativa; Educandos; Membros da Diretoria; Parceiros, totalizando 33
avaliações no ano de 2016.
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IV – CENTROS COMUNITÁRIOS
A – CURSOS
A Clara Amizade iniciou suas atividades com o processo de matrículas nos Centros Comunitários nos bairros da Baixa da Soronha, Bairro da Paz e São
Cristóvão, tendo a parceria da Prefeitura de Salvador por meio da SEMPS (Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza).
Os cursos foram divulgados de uma forma diferente em 2016, pois a panfletagem foi realizada com o carro de som, mas também nas escolas com o
apoio dos seus funcionários. Nesse período, a equipe educativa visitou educandas que participaram do Projeto no ano anterior e dialogou com as
respectivas famílias. Os resultados foram positivos. Isso pode ser percebido pela presença numerosa dos responsáveis no ato das matrículas. Com isso,
já se inicia um processo de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
“É uma alegria ver crianças, adolescentes e jovens vindas de alguns bairros periféricos de Salvador com seus responsáveis em busca dos cursos
oferecidos pela Clara Amizade ao invés de estarem nas ruas aprendendo o que é contrário à dignidade, ou seja, vulneráveis a qualquer tipo de violência.
E para muitos pais, é gratificante saber que seus filhos fazem parte dessa grande família Clara Amizade que transborda amor ao próximo e quer bem
ao outro e sente-se florescer no coração de cada jovem a fé, a gratidão e a esperança de uma nova vida” (Dilma – Educadora social).

➢ BAIXA DA SORONHA - ITAPUÃ
O desenvolvimento das jovens assistidas pela Clara Amizade, na Baixa da Soronha,
durante esse ano, foi muito proveitoso. Mesmo com um número pequeno de
participantes, foi um grupo perseverante.
“A participação da psicopedagoga Lucicleide Rodrigues foi renovadora e frutuosa,
desde que a sua contribuição com a contação de histórias sensibilizou as educandas,
as quais passaram a analisar mais as próprias atitudes. ” (Alexandrina – Educadora
social).
As rodas de conversa com a professora de dança Graziele contribuíram também
para elas na revisão de posturas, comportamentos, no autoconhecimento e na
busca e construção da sua identidade.
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➢ SÃO CRISTÓVÃO
Cheias de motivação e desejo de aprender, as educandas das turmas do Centro Comunitário de São Cristóvão estiveram sempre presentes e bem
participativas nos dias de atividades.

12

➢ BAIRRO DA PAZ
As educandas do Bairro da Paz, em 2016, se envolveram de forma singular nas atividades desenvolvidas durante a realização dos cursos. A equipe
educativa percebe que essa participação se dá sobretudo pela estrutura física, ampla que favorece a essa concentração.
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B – FORMAÇÃO HUMANA E CIDADÃ
A formação humana e cidadã faz parte da metodologia da Clara Amizade baseada na dignidade da pessoa, respeitando a sua liberdade e possibilidade
de refletir diante das escolhas nos seus contextos. É uma formação que acarreta aprendizado para a vida toda, tanto para as participantes dos cursos
quanto para a equipe. Foi desenvolvida por faixa etária, a partir de apresentações de rodas de conversa e de oficinas de expressão oral e escrita
desenvolvidas pela equipe das educadoras ou por palestrantes voluntários.

✓ Identidade/ Quem Sou Eu?
Construindo com as educandas o tema, valorizou-se as características pessoais, individuais e familiares de cada uma delas, sem deixar de pontuar as
diferenças que são tão importantes quanto as semelhanças. Foi um processo que contribuiu para as educandas conhecerem a si mesmas e o outro (a
colega). Foi possível refletir sobre a origem, antecedentes, referenciais e a justificativa dos respectivos nomes.
A contação de algumas histórias, como “O Patinho Feio” e “Maria vai com as outras”, auxiliou as reflexões sobre a percepção da verdadeira identidade,
os seus gostos e desejos, a capacidade de decidir e mudar o seu presente e futuro.
Com as crianças foram utilizadas diversas dinâmicas, tais como a criação de uma árvore genealógica, a análise das carteiras de RG, outros... Já nas
atividades com as adolescentes e jovens foram refletidos os seus projetos pessoais através do desenvolvimento dos talentos e habilidades ligados à
arte, à cultura ou a um futuro profissional.

✓ Identidade Corporal – Prevenção do Abuso e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes
No primeiro semestre de 2016, houve a formação sobre a identidade corporal, respeito da sua
integridade, a puberdade e prevenção dos abusos e exploração sexual de crianças e adolescentes. Foram
utilizados textos, vídeos, músicas e confecção de cartazes para a realização do trabalho. Essas atividades
foram concretizadas pelas educadoras sociais a partir da formação que receberam na Rede Adolescente,
através da Pastoral do Menor em parceria com a Ação Social Arquidiocesana - ASA.
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✓ Valorização do material e respeito ao Meio Ambiente
No decorrer das partilhas, a dignidade, o respeito a si e ao outro estiveram sempre presentes, ampliando também as reflexões para a valorização do
material, o respeito dos equipamentos, bem como do meio ambiente.
As crianças e adolescentes foram sensibilizadas sobre a importância da preservação, reciclagem e valorização de tudo ao seu redor. As participantes
fizeram cartazes sobre o tema e foram para as suas casas motivadas a praticar o que aprenderam nesses momentos. A preservação do meio ambiente
é um tema integrado no cotidiano das oficinas de artesanatos com a utilização de materiais usados (garrafas, filtros de café, telhas, CDS, caixas de
papelão, etc.…).

✓ Projeto VIDA – Vivência, Integração, Disposição e Atitude
Durante 2016, os encontros do Projeto VIDA – Vivência, Integração, Disposição e Atitude (Projeto em parceria com a Ação Social Arquidiocesana - ASA)
abordaram a experiência das jovens que elaboraram as suas histórias digitais no ano anterior. As participantes do Projeto VIDA, que são também
educandas da Clara Amizade, partilharam sobre o que estão aprendendo para as outras adolescentes saberem sobre as garantias de direitos da criança
e do adolescente e despertar o desejo de serem multiplicadoras. Em um dos encontros, houve a construção de poemas sobre a paz, acompanhada
pelas agentes da Pastoral do Menor, Joice Santana e Sandra Costa. Foi uma experiência de formação muito interessante.

✓ Visitas Domiciliares
As visitas contribuíram muito para conhecer mais de perto as crianças, adolescentes e jovens e suas respectivas famílias. Foram momentos de diálogo,
com o intuito de aproximar Clara Amizade, educandas e pais ou responsáveis. As visitas transformam as relações construídas, facilitando a comunicação
e a compreensão mútua especialmente no caso de problemas ou orientações. Os pais participaram com alegria dos diversos eventos propostos nos
Centros Comunitários e na Casa Sede.

15

C – FORMAÇÃO ESPIRITUAL
No fim dos turnos de atividades nos Centros Comunitários, há sempre um
momento de canto e oração animado pelas turmas por rodízio. Pertencendo
a várias igrejas, as educandas escolhem os temas e a forma que lhes
correspondem, de acordo com sua afinidade. Aquelas que o desejarem são
também convidadas a participar de encontros de espiritualidade na Casa sede
ou em espaços afins.

✓ Tardes Espirituais
As Tardes Espirituais em 2016 foram bem motivadoras. A primeira ocorreu em
abril no sítio da Comunidade O Verbo de Vida, onde 65 educandas quiseram
participar. Se descobriu e se contemplou a beleza da Misericórdia Divina,
ressaltando a importância das obras de Misericórdia corporais e espirituais
nas ações de cuidado com o outro, de convivência, de solidariedade, tratando
de princípios referentes ao fortalecimento de vínculos entre elas,
participantes, seus familiares, amigos, colegas de escola e posteriormente entre seus colegas de trabalho.
Em agosto e outubro às Tardes aconteceram na Casa Sede, em Piatã, onde foi possível refletir a importância dos laços afetivos familiares a partir do
perdão, da gentileza, da solidariedade, da ética, através de brincadeiras, dramatização de parábolas tais como do servo ingrato (Mat.18, 21-35) ou do
bom samaritano (Lc.10, 30-35), dinâmicas e jogos. Ao final, como de costume, todas serviram-se de um delicioso lanche.
Esse ano as jovens beneficiaram-se dos intercâmbios com Eduardo Batista que organizou diálogos com duas turmas e na animação musical, tivemos
ajuda de Carla Assis, Assistente Administrativa da associação e também cantora acompanhada pelo esposo Jadson, no violão. Eles souberam suscitar
a participação de todos os envolvidos e transmitir alegria por meio de músicas e dinâmicas.
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✓ Peregrinação ao Santuário Senhor do Bonfim e visita do Memorial Irmã Dulce
A peregrinação ao Memorial Beata Dulce dos Pobres e ao Santuário Senhor do Bonfim foi uma atividade muito especial para a Clara Amizade, pois
estava em harmonia com a Igreja, atendendo ao apelo do Papa Francisco de celebrar o Ano da Misericórdia com as 90 educandas que desejaram
participar.
Foram necessários dois ônibus e duas vans para levá-las com o a equipe educativa e voluntários. Na Basílica do Senhor do Bonfim teve um momento
de palestra, animação, concentração, inclusive lanche que foi oferecido pelo reitor da Basílica, Padre Edson Menezes. No Memorial da Irmã Dulce, as
participantes foram bem acolhidas por uma guia que apresentou o Memorial, falou da vida da Irmã Dulce e de suas Obras de Caridade, especialmente
na fundação do hospital Santo Antônio.
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D – CONFRATERNIZAÇÕES/EVENTOS/PASSEIOS
Com o apoio da SEMPS, foi possível fazer diversas atividades culturais e passeios com as beneficiárias do Programa de Educação Global e Capacitação
Profissional. Inclusive, em janeiro de 2016, ocorreram as Oficinas de Verão que foi uma novidade e uma experiência muito agradável pela possibilidade
de realizar nesse tempo muitas brincadeiras, dinâmicas, oficinas de Dança e o passeio para o Projeto TAMAR.

✓ Dia Internacional da Mulher
Nos dias 08 e 22 de março, a Associação participou das atividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher em parceria com o CRAS (Centro
de Referência de Assistência Social) do Bairro da Paz. A atividade aconteceu no Espaço Colibri e temas referentes ao empoderamento da mulher e o
seu papel multifuncional foram abordados nesse dia.

✓ Festa das Mães
Nos dias 12 e 13 de maio, ocorreu a Festa das Mães nos Centros Comunitários de São Cristóvão e do Bairro da Paz, respectivamente. As alunas
convidaram suas mães ou responsáveis para participarem dessa homenagem que foi bastante diversificada e animada. As mães foram homenageadas
com presentes confeccionados nos cursos, danças, desfiles, embelezamento pelas turmas de Manicure e Tranças Africanas. Também foram
presenteadas com rosas oferecidas pelo Vereador Eliel Sousa, integrante do movimento popular de São Cristóvão e ex-presidente do conselho de
moradores do mesmo bairro. No Centro Comunitário do Bairro da Paz, o Instituto SABIN realizou uma palestra sobre o diabetes e interagiu com o
público de forma dinâmica. No final, as mães e as alunas experimentaram um delicioso lanche. Houve igualmente a participação do CRAS.

✓ Passeio Projeto TAMAR/Praia do Forte
As educandas ficaram encantadas com a ação do Projeto TAMAR, demonstrando interesse durante a exposição dos guias que ensinavam sobre as
espécies marinhas, sua preservação e sobre os benefícios da ação à nossa sociedade. Foi visível a emoção e a alegria das educandas com a beleza do
lugar, em poder tocar (acompanhadas por instrutores) os cascos das tartarugas e o corpo das arraias e tubarões. Um total 180 participantes foram ao
projeto na Praia do Forte em duas etapas. Agradecemos ao TAMAR pelo acolhimento e cortesias concedidas.

✓ Festa de São João
A Festa de São João dos Centros Comunitários, como sempre, foi bem animada. Antes da festa houve a preparação dos materiais necessários: vestidos,
chapéus, decoração dos saquinhos de doces. Teve forró e muita animação das jovens que brincaram a tarde inteira e dançaram a quadrilha junina. Foi
uma tarde bem divertida.
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✓ Festa das Crianças
A Festa das Crianças de 2016 ocorreu nos diversos centros: dias 17/10 – Bairro da Paz; 18/10 - Baixa do Soronha e 19/10 – São Cristóvão com
distribuição de brinquedos pelo Instituto Sabin, com brincadeiras animadas.

✓ Prévia do Show de Talentos nos Centros Comunitários
A cada ano nos surpreendemos com o Show de Talentos. As jovens se empenharam e ensaiaram bastante, despertando para o quanto são capazes de
fazer. Dentro do assunto Identidade, o Show de Talentos ganhou o tema: QUEM SOU EU, tendo uma prévia nos Centros Comunitários da Baixa da
Soronha, São Cristóvão e Bairro da Paz, nos dias 17, 23 e 24 de novembro, respectivamente. Ocorreram, inclusive, alguns ensaios na Casa Sede no mês
de outubro. Em cada comunidade a experiência do Show de Talentos foi singular, intensa e tocante ao ver essas crianças, adolescentes e jovens com
os próprios esforços e muito ânimo buscarem fazer o melhor para se apresentarem, demonstrando a realização de uma partilha daquilo que foi
recebido pela Clara Amizade durante todo o ano.

✓ Entrega de certificados
Nos dias 18 e 21 de novembro, foram entregues os certificados às alunas das turmas dos cursos profissionalizantes de Beleza Afro-Brasileira
(Tranças/Mega-Hair/Maquiagem) e de Manicure respectivamente em São Cristóvão e no Bairro da Paz.
Tão ansiosas por esses momentos, foi possível perceber nos olhos delas o brilho de realização. Todas muito felizes por ter alcançado mais essa etapa
da vida profissional e agradecendo muito pelo apoio e paciência ao longo do curso. Foi com grande alegria que compartilhamos essa conquista com
as jovens.

✓ Passeio Clube Candeias
E finalmente chega a atividade mais esperada do ano: passeio ao clube com piscina. 180 participantes dos quatros Centros Comunitários,
acompanhados pela equipe educativa, foram ao passeio, brincaram e se divertiram muito. São momentos inesquecíveis, pois revelam a grande alegria
expressada no rosto de cada um, confirmada no olhar de satisfação de todos os envolvidos nesse trabalho.

✓ Confraternização de Natal/Entrega de presentes de Natal
O Instituto Sabin, com mais uma ação mobilizadora, solicitou que os participantes da Clara Amizade, na faixa etária de 08 a 14 anos, escrevessem cartas
pedindo presentes de Natal. Os pedidos das cartas expressaram inúmeras surpresas, mas a grande maioria pediu kit escolar, pois pensaram em ajudar
os pais ou responsáveis na compra dos materiais escolares para o próximo ano.
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A maioria dos 72 beneficiários tiveram seus desejos realizados pela equipe do Instituto Sabin, que além dos presentes disponibilizaram tempo e carinho,
levando as doações e apresentando um coral natalino.
As entregas foram realizadas nos dias 14 e 15 de dezembro nos Centros Comunitários de São Cristóvão e Bairro da Paz, no entanto, participantes de
todas as comunidades atendidas (incluindo Baixa da Soronha e Nova Brasília), dentro da faixa etária, foram beneficiados.

✓ Espetáculo: Show de Talentos na Casa Sede
No dia 02 de dezembro foi realizado o show de talentos na Casa Sede. Como não sentir contentamento com tantos talentos descobertos e
desenvolvidos na Clara Amizade? Dança, poesia, canto, paródia, desfile, teatro tudo bem apresentado com muita dedicação e beleza. Todos vibraram
de alegria, pais, responsáveis, amigos, educadoras, coordenadoras e toda a equipe educativa. Foi uma tarde brilhante envolvida de sentimentos de
gratidão, confiança, solidariedade, otimismo, alegria e empenho. 230 pessoas participaram deste momento maravilhoso.
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V – ESPAÇO BELEZA
Em 2016, no Espaço Beleza, mesmo com tantos desafios das participantes, as dificuldades pessoais e familiares foram superadas com o apoio e
incentivo da equipe Clara Amizade e do SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). Isso proporcionou a fidelidade e perseverança dessas
jovens e mulheres, possibilitando que essas mães, esposas, chefes de família estivessem mais presentes na educação dos seus filhos e contribuíssem
na renda familiar.
Das 39 alunas matriculadas nas Capacitações Profissionais de Cabeleireiro e Maquiador, apenas quatro educandas evadiram, sendo que um total de
35 jovens e mulheres receberam o certificado do SENAC ao final do ano.

✓ Capacitação Profissional de Cabeleireiro
Após a avaliação diagnóstica, em abril foi iniciada a Capacitação Profissional de Cabeleireiro 2016 (sete meses de formação) com a participação de 21
alunas inscritas. O primeiro encontro foi momento de integração e ambientação, no qual apresentou-se o histórico da Clara Amizade e a vida da
fundadora Thérèse Cornille. A expressão de quem somos e como fomos gerados estabelece com as alunas uma relação de proximidade e confiança.
Afinal, é mais fácil amar o que conhecemos.
Durante o ano, os atendimentos de modelos possibilitaram a continuidade de realização dos procedimentos referentes aos módulos respectivos.
No dia 04 de dezembro, as atividades da turma de Capacitação de Cabeleireiro foram finalizadas com 20 alunas, tendo a presença da instrutora Viviane
Costa que ministrou a Prática Profissional Supervisionada.

✓ Capacitação Profissional de Maquiador
Em agosto, no período da tarde, a turma da Capacitação Profissional de Maquiador teve início, contando com 18 alunas matriculadas. Técnicas
específicas e o módulo de Prática Profissional Supervisionada foram ministrados pela instrutora Lívia Góes, que de maneira dinâmica e inovadora
trabalhou as diversas técnicas de maquiagem, trazendo para as alunas oficinas temáticas sobre maquiagem para noivas e festas, bem como, uma
retrospectiva das tendências de maquiagem desde a década de 40 até os dias atuais.
Tudo foi registrado com um lindo desfile e muitas fotos. Cada aluna pode contemplar a própria beleza e foi possível observar a expressão de felicidade
contida em cada uma.
O curso foi encerrado no dia 03 de novembro com a formatura de 15 alunas em uma confraternização alegre e fraterna. Nessa celebração, foi possível
reconhecer, através dos diversos depoimentos, a realização de muitos sonhos por meio dessa Capacitação, que vai além dos critérios técnicos, tratase de uma ação transformadora que envolve também autoestima.
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✓ Oficina Perffio Cosméticos
No mês de maio, houve a visita da Renata Soares e da Kíria Guimarães, representante e diretora da “Perffio Cosméticos”, respectivamente, as quais
ministraram uma oficina que contribuiu de maneira dinâmica e motivacional no fechamento do módulo: “Diagnóstico e Tratamento Capilar”, na
Capacitação Profissional de Cabeleireiro. Tal contribuição enriquece o processo de aprendizagem das alunas, ampliando horizontes e fortalecendo a
existência de profissionais referenciais e competentes.
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VI – ESPAÇO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
Em 2016, Clara Amizade ampliou suas ações pela instalação do Espaço Informática e de Comunicação, financiado pela Fundação Populorum Progressio
e Trafigura Foundation, no Centro Comunitário de Nova Brasília (Itapuã) em que foram oferecidos cursos de informática para crianças (a partir de 10
anos), adolescentes e jovens de ambos os sexos em situação de vulnerabilidade social. 70 vagas foram oferecidas nesse primeiro ano de funcionamento
das quais 31 foram ocupadas por rapazes e 63 receberam os certificados.
O projeto foi criado no intuito da Inclusão Digital e da defesa dos direitos dos participantes, visto que o analfabetismo digital é um grande fator de
exclusão na sociedade, possibilitando o acesso a informatização como forma de impedir que os mesmos entrem no mundo da marginalização, tendo
parte do seu tempo ocupado com a formação oferecida.
Os cursos foram organizados por módulos de 80 h ou 100 h para os cursos básicos (Windows/Word/Excel/PowerPoint/Internet) e de 160 horas para o
curso de operador de informática. Esta abertura marca, sem dúvida, o diferencial deste ano e abrange as comunidades de Nova Brasília d´Itapuã, e
também da Baixa do Dendê e da Baixa da Soronha, localidades marcadas pela desigualdade social. A pedido da comunidade do bairro, um módulo foi
aberto para os adultos que nunca tiveram acesso à informática: foi um grande sucesso! Para todos, o aporte da informática contribui para o
desenvolvimento no plano escolar ou estudantil abrindo perspectivas profissionais que possibilitam, inclusive, a médio prazo, uma geração de renda
para os participantes, favorecendo a entrada no mercado de trabalho.
Através de diversas atividades, os alunos participaram, segundo a faixa etária, da formação humana e cidadã e dos encontros festivos:

✓ Quiz “identidade” utilizando a ferramenta do Word de forma lúdica suscitou muita interação dos adolescentes.
✓ O Mutirão da cidadania, projeto de responsabilidade social (28/09) proporcionou aos alunos do curso de Operador de Computador a
oportunidade de serem agentes de mudança, capazes de dar uma contribuição efetiva à inclusão social, oferecendo: emissão de segunda via
de CPF, água e luz, criação de currículo, além de cadastramento em bancos de vagas e emissão de antecedentes criminais. Os serviços foram
prestados, de forma gratuita, à comunidade envolvida.

✓ Outubro rosa, um vídeo utilizado chamou atenção para a realidade atual do câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. As turmas
foram bem participativas com o tema e manifestaram seu acolhimento à causa divulgada em nível nacional.

✓ A festa de São João (16-17/06) correspondeu com as oficinas de lançamento dos cursos. Foram realizadas brincadeiras tradicionais para divertir
a todos e foram servidas comidas típicas trazidas pelos participantes.
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✓ Dia das Crianças: O evento (13-14/10) proporcionou uma sessão de filme “Dance Off” o qual chamou a atenção de todos sobre o tema da
amizade. Ao final, as crianças e adolescentes foram contempladas com um saquinho de guloseimas, para a alegria de todos.

✓ O Show de talentos (2/12) contou com a apresentação de uma paródia “perigos da internet” utilizando a música “Só você” do cantor Fábio
Júnior. Os alunos do Espaço Informática interagiram assim com os participantes dos demais centros da Clara Amizade e o público de forma
alegre e animada.

✓ Formaturas
Cada curso teve o encerramento com evento de formatura e contou com a presença dos familiares que ouviram lindos testemunhos dos alunos. Os
certificados e atestados foram entregues nesses dias. Durante as cerimônias vimos no olhar de cada um dos educandos, a alegria de poder realizar a
primeira formatura de suas vidas. Tivemos as presenças das orientadoras da Clara Amizade e de Eliana Camargo, secretária que representou a Paróquia
São Francisco de Assis de Nova Brasília. Elas compuseram a mesa solene da formatura juntamente com o professor das turmas João Assis e a
Coordenadora do Espaço Informática, Andreia Neri que encorajaram os participantes a nunca desistir dos seus objetivos. Foram momentos de grande
alegria e realização, pois apesar das dificuldades encontradas no dia- a - dia de cada um, todos conseguiram chegar ao final com louvor.
Por fim, foram distribuídos lanches com formandos e familiares presentes, oportunidade de confraternização e incentivo. Algumas mães de ex-alunos
após participarem da formatura dos seus filhos despertaram para o mundo da informatização e se matricularam nas oficinas.
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VII – ESTRUTURA CLARA AMIZADE

1 Educadora Social
de Manicure

2 Educadoras Sociais
de Dança

5 Estagiárias
Faculdade
Estácio/FIB
Equipe do Instituto
Sabin
Equipe dos 4 CRAS
da Região atendida
pela Clara Amizade

1 Coordenadora do
Espaço Informática
1 Educador Social de
Informática
1 Coordenadora
Espaço Beleza
1 Assistente Social
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6 Membros
Conselho Fiscal

1 Psicopedagoga
3 Palestrantes
3 Voluntários da
Comissão de
Reforma da Casa
Sede

Equipe de Serviços Gerais

1 Educadora Social
de Tranças Africanas
e Maquiagem

1 Pedagoga e 1
Psicóloga da ASA

6 Membros
Diretoria

Voluntários

3 Educadoras Sociais
de Artesanato e
Pintura

1 Contador

9 Instrutores do
SENAC

Conselho AACBA

Orientadoras

1 Assistente
Administrativo

Equipe dos Parceiros

3 Coordenadoras/

Equipe de Apoio

Equipe Educativa

A missão da Clara Amizade é, através do Programa de Educação Global e Capacitação Profissional, contribuir na formação da juventude e a sua
equipe tem se esforçado para alcançar tal objetivo.
Parte dessa equipe multidisciplinar – coordenadoras, assistente social, educadoras sociais de Artesanato e Pintura, Tranças Africanas e Maquiagem,
Manicure e Dança - desloca-se aos Centros Comunitários para acompanhar as educandas, implementando os cursos propostos.
2 Auxiliares de
Serviços Gerais
3 Prestadores de
Serviços de Limpeza

➢ ORGANOGRAMA

Clara Amizade
Internacional

Parceiros e
Instituições
Públicas

Equipe
Educativa

Beneficiários

Diretoria e
Conselho
Fiscal

Apoio Contábil e
Administrativo

Coordenação
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➢ FORMAÇÕES – EQUIPE EDUCATIVA E DE APOIO ADMINISTRATIVO
✓ Jornada Pedagógica
Aperfeiçoar-se faz parte da formação continuada de cada profissional, independente da sua área de
atuação. Com isso, todos os anos, realiza-se uma Jornada Pedagógica para planejar, refletir e formar
a equipe educativa e de apoio administrativo nos objetivos e metas para cada período.
As apresentações e diálogos abordaram os temas Identidade e Resiliência (formação humana) e o
tema da Misericórdia (formação espiritual) que serviram de apoio à equipe para executar as
atividades socioeducativas com os participantes.
Para a realização da Jornada Pedagógica, em 2016, contou-se com a participação dos seguintes palestrantes:
•

Juliana Marta, assistente social e pedagoga, trabalhou o tema Identidade. “Ser como todos, mas diferente de todos; ser a seu modo, ser singular
e ser original”. Foi possível pensar novas ideias de ofertas aos jovens a partir do empoderamento da própria identidade, sensibilizando-os para
fortalecer vínculos e acompanhando-os rumo a novos horizontes;

•

Ana Barbara, pedagoga, ministrou sobre a questão da Resiliência. “A Resiliência é a capacidade de se reerguer, de passar por situações difíceis
e não desistir e não se abater, tomando a decisão de continuar. A situação traumática transforma, tornando a pessoa melhor”. A Resiliência se
aproxima da Identidade quando para se reestabelecer cada um precisa saber quem é, entendendo sobre seus limites e características positivas;

•

Eduardo Batista, coordenador do Centro Social Fábio Sandei, partilhou Misericórdia. A experiência da Misericórdia é compreender nosso
trabalho como missão, enfrentando as dificuldades e os desafios, conforme a resiliência nos aponta, não desistindo no meio do caminho, mas
tomando a decisão de continuar sempre. Trata-se de se preocupar com a missão e não apenas com a profissão.

✓ Formação com a SEMPS
Em virtude do convênio 12/2015 firmado com a Prefeitura Municipal de Salvador por meio da SEMPS, a Associação participou de algumas avaliações
e formações realizadas por essa Secretaria.
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Em 08 de julho, houve uma formação objetivando adequação das atividades oferecidas pelas instituições ao SCFV (Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos). Foi um momento de aprendizado e troca de experiências com outras entidades prestadoras do mesmo serviço.

✓ Relacionamento Interpessoal e Comunicação
Em julho, ocorreu uma formação para a equipe da Clara Amizade com a psicopedagoga Dilma Alves referente ao relacionamento interpessoal e
comunicação. Foi uma atividade renovadora, motivadora e educadora para toda a equipe. Isso, com certeza, repercute na execução e qualidade do
Programa de Educação Global e Capacitação Profissional.

✓ ASA: Rede Adolescente
Ação Social Arquidiocesana – ASA, através da Pastoral do Menor continuou a acompanhar mensalmente as educadoras sociais por meio das
formações e intercâmbios na Rede Adolescente. Os eixos de reflexões e discussões esse ano foram: Família Século XXI, Gênero, Abuso Sexual
Inclusão Social, Meio Ambiente, Respeito a Diversidade Religiosa.

✓ Confraternização Equipe
Foi um momento jubiloso vivido com a equipe Clara Amizade. A descontração, troca de presentes e sorrisos fizeram parte da confraternização, além
de um almoço especial numa churrascaria.
✓ Construção Projeto Político Pedagógico - PPP
Com intermediação de Fábio Feitosa da Silva1, o PPP da AACBA começou a ser
elaborado. É uma construção coletiva com a participação dos diversos segmentos da
instituição e esses primeiros passos têm sido enriquecedores para todos os envolvidos.
Em 2017, a elaboração continua para que as estratégias metodológicas e pedagógicas
da Clara Amizade sejam unificadas e ampliem os impactos sociais no desenvolvimento
das atividades.

1

Consultor em Projetos Sociais e Diretor da Empresa Cogitare
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VIII – VIDA ASSOCIATIVA
✓ Festa da Amizade – Feijoada Beneficente
No dia 01 de maio de 2016 ocorreu a IV Festa da Amizade. É um evento organizado pela equipe educativa e pelos membros do Conselho da Associação
que contou com a presença e participação das diversas comunidades de Itapuã, Stella Maris e de Nova Brasília. Nesse dia, 230 refeições foram servidas
e muitos voluntários prestaram ajuda e solidariedade. Uma escola de música do bairro e um grupo de jovens cantores de Nova Brasília contribuíram
com qualidade da animação musical.
A feijoada propicia uma grande integração das comunidades locais e possibilita a arrecadação de recursos financeiros que servem para complementar
a realização dos projetos sociais da Clara Amizade
Nesse dia, o bingo foi cantado por Mário Maranhão, membro do Conselho de Administração que faleceu um mês depois. Uma homenagem
emocionante lhe foi prestada bem como à sua esposa durante o sepultamento e em uma reunião do Conselho. Ele foi presidente da Associação Clara
Amizade durante 6 anos, e em seguida vice-presidente. Foi para nós um amigo próximo, atento às nossas situações, tendo contribuído para o
desenvolvimento da Associação local no passar dos anos. Hoje, ele foi substituído por Roberto Fiamenghi que aceitou assumir o cargo de VicePresidente na Assembleia Extraordinária realizada em outubro.

✓ Reparação de pilares e reforma da Casa Sede
A reparação dos pilares, gravemente fissurados e a reforma do conjunto dos prédios que sofriam numerosas infiltrações foram um momento
importante. É a primeira vez, desde a abertura da Casa Sede há 19 anos, que temos obras de tal amplitude na manutenção externa e interna. Essa obra
durou 06 meses, de junho a novembro, realizada pela empresa Neo Empreendimentos e acompanhada por Antônio Barbosa que supervisionou a
reforma nos aspectos estruturais. Todos os prédios da casa e do Espaço Beleza se beneficiaram desta renovação e é um profundo sentimento de
gratidão que desejamos transmitir a todos os parceiros na dimensão internacional que contribuíram para esta magnífica realização. Podemos agora
viver em uma casa segura e bela. É com confiança renovada que podemos continuar o acolhimento, o acompanhamento e a formação das jovens
confiadas à Clara Amizade.

✓ Filme e livro “Ser e torna-se Mulher”
No contexto dos 70 anos de Clara Amizade na dimensão internacional, um filme e um livro foram realizados a partir de encontros nas Casas da
Association Claire Amitié nos quatro continentes “Ser e tornar-se Mulher”. Eles foram apresentados em Paris no dia 8 de dezembro de 2016 em
presença da cofundadora Christiane Muller, da Coordenadora Internacional Marie-Ange Bellance e de numerosos convidados. Para esse fim, duas
jovens belgas Stephane Prijot e Maroussia Klep vieram no mês de agosto à Casa Sede e realizaram entrevistas junto às alunas da Clara Amizade e seus
familiares. Acompanhadas nos bairros por Gerardine Koffi, Coordenadora e auxiliadas nas traduções por Michel Colin, Conselheiro da AACBA, elas
recolheram testemunhos comoventes e significativos de caminhos de vida.
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✓ Celebração - Aniversário dos 70 Anos da Clara Amizade
Para celebrar os 70 Anos de fundação da Clara Amizade na dimensão internacional, uma missa em ação de graças, presidida por Dom Murilo Sebastião
Ramos Krieger, Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, foi realizada no dia 29 de outubro de 2016. Essa comemoração reuniu representantes dos
núcleos da Clara Amizade: Baixa da Soronha, Bairro da Paz, São Cristóvão, Nova Brasília e Casa Sede-Piatã que, de forma emocionante acolheram o
Bispo e os visitantes.
Durante a Celebração Eucarística, Dom Murilo fez memória à vida da fundadora, Tereza Cornille, de forma comovente. Ao final, houve o relato dos
testemunhos dos beneficiários, da equipe e apresentações de dança referentes aos temas de 2016: Identidade e Misericórdia. Foi um momento muito
bonito que cativou a todos os presentes: jovens, suas famílias, amigos do Conselho e representantes da municipalidade.
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IX - PARCEIROS
NÍVEL LOCAL
INSTITUIÇÃO PARCEIRA

PERÍODO

Centros Comunitários

Desde
2000

Conselho Municipal da Criança e
do Adolescente (CMDCA)

Desde
2004

Conselho Municipal de
Assistência Social (CMASS)

Desde
2004

Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS)

Desde
2005

Ação Social Arquidiocesana (ASA)
Via Pastoral do Menor

Desde
2005

Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (SENAC)

Desde
2009

Faculdade Estácio FIB

Desde
2012

Coordenadoria Ecumênica de
Serviço (CESE)
Secretaria Municipal de
Promoção Social, Esporte e
Combate à pobreza (SEMPS)

Desde
2012

Desde
2015

DESCRIÇÃO
Expressões do acolhimento e interesse das lideranças das comunidades atendidas, que disponibilizam os espaços
físicos nos bairros de Itapuã (Baixa da Soronha e Nova Brasília), São Cristóvão e Bairro da Paz, onde é realizada a
maior parte dos cursos de formação desenvolvidos pela equipe educativa da AACBA. A parceria ocorre desde
2000.
A Associação tem articulações com o CMDCA, de modo que casos de violência e abusos são encaminhados aos
Conselhos Tutelares. Há participação mensalmente da Associação nas assembleias ordinárias e extraordinárias e
representação na câmara técnica de políticas públicas.
Inscrição da Associação e atualização do registro, participação nas capacitações promovidas pelo próprio
Conselho e diálogo com relação as orientações administrativas.
Os responsáveis orientam as pessoas na formação e ajudam na regularização de seus documentos especialmente
ligados à Bolsa Família. Vieram dos Centros Comunitários para dar orientações aos jovens e aos seus
responsáveis.
Acompanha a equipe educativa através das ações desenvolvidas 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 das educandas mediante o Projeto VIDA (Vivência, Integração,
Disposição e Atitude), visando torná-las multiplicadoras nas suas respectivas comunidades para mobilização,
articulação e garantia de direitos da criança e do adolescente por meio da realização de oficinas.
Monitorou em 2016 a Capacitação Profissional de Cabeleireiro (436 horas) e Maquiador (160 horas) na Casa
Sede, disponibilizando os instrutores, o material didático e de reposição.
Auxilia a equipe educativa nos serviços de assistência social, agregando estagiárias da faculdade, contribuindo
com a formação humana e cidadã dos educandos acolhidos nos Centros Comunitários. Acompanha as famílias
dos participantes do Programa, segundo as necessidades.
O incentivo à Mobilização de Recursos locais tem sido a principal contribuição da CESE com a Clara Amizade. Em
2016, o Projeto Mobilizando Pedagogia e Comunicação orientado pela metodologia de dupla participação foi
aprovado e será concluído em 2017. Em 2016 foi realizada uma feijoada beneficente e campanha dos sócios
contribuintes.
Aprovou parte do Programa de Educação Global e Capacitação Profissional e apoiou financeiramente no período
de 18 meses (agosto 2015 a novembro 2016) por meio do convênio de cooperação para execução indireta do
Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV.
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Instituto Sabin

Desde
2016

Por meio da aprovação do Projeto “Criança e Saúde”, o Sabin disponibilizou exames laboratoriais gratuitos para
as crianças e adolescentes da Associação. Fizeram palestras sobre a instituição e entregaram 75 presentes de
Natal para crianças e adolescentes da faixa etária de 8 a 14 anos dos diversos bairros. O contrato para esse
Projeto foi assinado em janeiro de 2016, mas o Sabin já é parceiro da Associação, realizando tais exames, desde
2014.

Serviço Social do Comércio
(SESC - Mesa Brasil)

Desde
2016

Foram doados à Associação 130 Chester no Natal, que foram entregues aos pais na festa de Natal.

NÍVEL INTERNACIONAL
INSTITUIÇÃO PARCEIRA

PERÍODO

Claire Amitié Internationale (CAI)

Desde
1997

Fundation Populorum Progressio

2016

Trafigura Foundation

2016

DESCRIÇÃO
A Associação disponibiliza coordenadoras/missionárias para acompanhar 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 Profissional e da Casa Sede, desde o início das
atividades, de forma contínua. A parceria ocorre desde 1997.
Os recursos foram liberados em setembro de 2015 para o novo Espaço Informática. A maior parte do
material foi comprada no ano anterior, mas as obras da reforma da sala foram iniciadas em janeiro de 2016.
Doou recursos financeiros para o Espaço Informática, em vista do complemento de material e assumiram o
custo do instrutor e do coordenador.
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X – CONQUISTAS 2016
✓ Convênio com a SEMPS - Projeto de Educação Global e Capacitação Profissional
Em 2016, o apoio financeiro público da Prefeitura de Salvador (SEMPS) possibilitou a manutenção e continuidade das ações do Programa de Educação
Global e Capacitação Profissional. Em agosto de 2016 seria o término do convênio, mas houve uma prorrogação até 03 de novembro de 2016, o que
assegurou a correta prestações de contas.

✓ Projeto “Crianças e Saúde” – Instituto Sabin
A parceria com o Instituto Sabin em 2016 foi um diferencial. Algumas ações importantes da AACBA foram acompanhadas pelo Instituto de forma muito
acolhedora. Festa da Mães, Dia das Crianças, Confraternização de Natal com direito a presentes. Foram festas lindas com muita emoção e alegria. Os
educandos ficaram felizes com os presentes que receberam.
Além dessas atividades, houve palestras sobre o diabetes e a realização de exames laboratoriais gratuitos para as crianças e adolescentes da Associação
no dia 26/09/2016 em virtude do Projeto “Crianças e Saúde”.

✓ Projeto Mobilizando Pedagogia e Comunicação - CESE
Novamente a CESE veio ser uma grande apoiadora da Associação aprovando mais um Projeto, o qual está destinado à organização da Instituição:
elaboração do Projeto Político e Pedagógico (PPP) e do Plano de Comunicação (PC). Através da metodologia da Dupla Participação, na qual cada
entidade apoiada deve mobilizar 50% do orçamento com ações locais e a CESE dobra o valor, foi possível iniciar a construção do Projeto Político
Pedagógico e será viável sua conclusão e o desenvolvimento do PC em 2017.

✓ Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS
Uma das certificações mais desejadas pelas entidades de assistência social foi conquistada pela AACBA em 2016. O CEBAS significa um reconhecimento
de toda a dedicação desses 18 anos, além da redução dos custos com as despesas de pessoal, auxiliando na manutenção e continuação das atividades.
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✓ Projeto “Alimente essa Ideia” - Mesa Brasil - SESC
Após um ano da solicitação para participar do projeto “Alimente essa Ideia”, a equipe do Mesa Brasil – SSESC, em agosto de 2016, fez uma visita à Casa
Sede para verificar a funcionalidade do Programa da Clara Amizade e a partir do segundo semestre de 2016, a Associação passou a receber doações
de alimentos que beneficiaram muitas famílias das jovens atendidas.

XI – RECURSOS FINANCEIROS
No exercício 2016 obtivemos recursos oriundos de diversas fontes, demonstrando a evolução da Associação Clara Amizade na busca incessante de
novos parceiros.
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XII – PERSPECTIVAS 2017
✓ Continuidade da formação e inovação
O desejo da Clara Amizade é continuar realizando a sua missão, tentando gerenciar da melhor forma a relação da demanda com os recursos recebidos.
Também espera-se ampliar as oportunidades para a juventude de ambos os sexos com os cursos de informática e comunicação que foram iniciados
em 2016 no Centro Comunitário de Nova Brasília. É uma atividade inovadora tanto para o público-alvo quanto para a Clara Amizade. Desse modo, a
expectativa é que possa ocorrer uma inserção digital de forma funcional que favoreça também a empregabilidade dos jovens participantes.

✓ Finalização e apresentação do Projeto Político -Pedagógico
A perspectiva para 2017 é continuar e finalizar a elaboração do Projeto Político Pedagógico da Associação, que tem a finalidade de aprimorar a atuação
pedagógica e reflexiva, sensibilizando a formação dos beneficiários de forma participativa e responsável. Após conclusão, o mesmo será apresentado
as instituições competentes, visando a captação de novos recursos que serão aplicados para o crescimento do nosso público-alvo, e também para o
crescimento e fortalecimento da equipe de trabalho da Associação.

✓ Elaboração do Plano de Comunicação
Pensando na sustentabilidade das ações do Programa de Educação Global e Capacitação Profissional, a AACBA pretende trabalhar estratégias de
comunicação, ou seja, um Plano de Comunicação que favoreça publicidade, oportunidade de parcerias, mobilização e captação de recursos.
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XIII – AGRADECIMENTOS
É com alegria que agradecemos aos parceiros nos níveis local e internacional, por nos apoiarem e contribuírem para que a nossa
missão de formação e orientação das crianças, jovens e mulheres possa se concretizar. As colaborações que são feitas à AACBA
ajudam em nível Institucional, pedagógico, material e estrutural.
Nosso muito obrigado a todos!
A sua contribuição nos ajuda a transformar vidas.
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TESTEMUNHOS
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TESTEMUNHOS

✓ Espaço Informática e Comunicação
“ Atualizei a minha vida, sinto orgulho em ter feito parte da primeira turma do Centro de Informática da Clara Amizade”

Meu nome é Cleópatra Copeck Duarte, 35 anos, tenho um filho de 07 anos, Yan Rafá Copeck Barbosa. Quero agradecer a Deus por estar aqui hoje
e pela oportunidade de conhecer a Clara Amizade.
Quero agradecer a Clara Amizade junto com o SENAC pela oportunidade. Imaginei que seria mais um curso para
atualização de um currículo, estava enganada, tive a honra e o prazer de conhecer e compartilhar momentos
enriquecedores para minha vida. A princípio pensei, o que vou fazer no meio de um grupo de adolescentes que só vai
querer saber de brincar? E eu já adulta, desempregada, sem dinheiro para atualizar o curso de informática, não podia
perder esta oportunidade vamos lá, encarei, que bom que tive coragem!
Quero agradecer aos educadores João Assis que demostra amor e prazer pelo que faz, a arte de ensinar, Carla Simone
e Flávia Afonso que pelo pouco tempo que esteve conosco deixou a sensação de ter sido anos e anos, coordenadora
Andréia Nery sem palavras para definir, é surpreendente o pouco tempo que passamos juntos conseguimos aprender
e ensinar uns aos outros. Hoje eu afirmo não atualizei apenas um currículo, atualizei a minha vida, sinto orgulho em ter sido parte da primeira
turma do centro de informática da Clara Amizade.
É gratificante conhecer e fazer parte da história de uma instituição, um projeto de vida, de um lugar que não é apenas de cursos e palestras, um
espaço onde Deus reuniu pessoa com o Espírito de amor, carinho, vontade e dedicação pelo próximo. Hoje entendo quando apresentado a turma
o projeto Clara Amizade o entusiasmo e o prazer de dizer eu faço parte deste projeto ou melhor desta família.
Cleópatra Copeck Duarte
Espaço Informática e Comunicação
Curso de Operador de computador
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“Doar o que recebi”
“Meu nome é Andreia Neri, sou graduada em Comunicação Social com habilitação em
Publicidade e Propaganda, atuo na Clara Amizade como coordenadora do espaço informática de
Nova Brasília de Itapuã. A Clara Amizade entrou na minha vida através de um gesto de amor e
carinho. Um ato de doar-se ao próximo sem esperar nada em troca. Participei dos cursos da Clara
Amizade durante aproximadamente quatro anos, muitos anos se passaram e como desde o
primeiro momento continuo apaixonada pelo projeto.
Fazer parte da família Clara Amizade constantemente em cada novo projeto, é poder doar um
pouco do que recebi durante a minha formação como aluna. A cada trabalho realizado por mim,
faz-me relembrar o tempo em que eu era apenas uma aluna do projeto.
Poder reviver um momento de grande aprendizado na minha vida é uma oportunidade de
transmitir o amor, carinho e afeto recebido, um gesto muito significativo para mim. Ver a alegria em cada sorriso dos nos nossos adolescentes, jovens
e adultos me realiza, transforma, fazendo com que meu ser transborde de felicidade.
Hoje tenho a honra de conduzir o espaço informática que capacita os adolescentes, jovens e adultos em um novo mundo da era da informática
promovendo a inclusão digital, garantido a socialização dos adolescentes, jovens e adultos, gerando novos conhecimentos na troca de informações e
na inserção do mercado de trabalho. A Clara Amizade transformou minha vida quando adolescente e hoje não é diferente, após anos passados continua
a transformar a minha vida e todo o meu ser.”

Andreia Neri
Coordenadora do Espaço Beleza e Informática
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✓ Centros Comunitários
“ Tenho uma nova oportunidade de vida”
“Eu sou Tainá Conceição, tenho 12 anos moro na comunidade da Soronha, sou aluna da Clara Amizade há 3 anos.
Durante esse tempo, tive a oportunidade de fazer parte de alguns cursos dentre eles pintura, artesanato, trança afro e
maquiagem, e hoje estou no curso de informática. Estou me dando uma nova oportunidade de vida, e me preparando
para o mercado de trabalho. Obrigada, Clara Amizade pela oportunidade que dá a cada uma das jovens que tem a honra
de participar deste projeto. ”

Tainá Conceição
Baixa da Soronha

“É uma missão grandiosa”
“ Sou Flávia Paulo Machado, conheci a Clara Amizade através de uma aluna e na mesma época meu pai queria ocupar meu
tempo e foi aí que me matriculei no projeto. A Clara Amizade para mim é fazer novas amizades, conhecer pessoas, ajudar o
próximo, aprender a interagir. Há um ano, conheci o Projeto e me matriculei no curso de Pintura em tecido e depois passei
para a turma de trança com a educadora Rosi, com quem aprendi a trançar cabelo e fazer dread.
Esse ano de 2016 retornei para as atividades e me matriculei no curso de Pintura em tecido e estou gostando do que venho
aprendendo a cada encontro. Hoje o que brota do meu coração é a vontade de aprender a pintar cada vez mais.
Agradeço a Deus por ter colocado a Clara Amizade na favela, por incentivar a cada dia essas jovens a irem para a frente e
abrir a mente dessa juventude para ser alguém na vida.

Flávia Machado
Baixa da Soronha
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“Quero cuidar das pessoas, transformá-las. ”
“ Minha infância foi aqui mesmo em São Cristóvão com muitos meninos que hoje já não estão mais
aqui. Entraram no mundo das drogas. O caminho das drogas é fácil entrar, mas é difícil sair. Resolvi ir
para a Clara Amizade que era melhor do que estar no mundo. Lá fiz diversos cursos e por último fui
fazer o curso de dança. Meu sonho? Ser dançarina profissional ou ser médica. Quero poder estudar
para ir para a faculdade e ir em frente! ” Quero cuidar das pessoas, transformá-las. ”
“Meu pai não ligava, só queria saber de beber, então em casa era só minha mãe e minha irmã. Eu tenho
orgulho da minha mãe porque ela não quer que a gente passe pelo que ela passou. Ela fez o possível
para dar o melhor dela.
Eu quero me tornar uma mulher forte, firme igual a minha mãe, ter a minha vida, ter a minha casa, ter
o meu trabalho. E ajudar a quem precisa. ”
Mikkeli
São Cristóvão

“Não largo por nada! ”
“ Eu me chamo Elisabete, sou da comunidade do Bairro da Paz, tenho 17 anos e faço curso na Clara Amizade há 2 anos e estou hoje na Manicure.
Conheci o curso através da minha amiga, Silvana, e pelo carro de som que passava no bairro anunciando o Projeto. Gosto muito da Clara Amizade, não
tenho o que reclamar. Das coisas que mais gosto na Clara Amizade estão os cursos oferecidos para nós jovens em fase de desenvolvimento. Sem falar
na merenda, que é uma delícia. Mas, a parte mais importante, além da merenda, é a oração e às Tardes Espirituais.
Eu agradeço hoje a toda equipe pela dedicação com a nossa formação e pelo que é passado sobre respeitar os outros e viver bem em comunidade.
Fui incentivada pela minha mãe, até hoje estou no curso e eu só tenho a agradecer. Agora que conheço o trabalho da Clara Amizade, não largo por
nada. Nem se me derem um milhão de reais. ”
Elisabete dos Santos
Bairro da Paz
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✓ Espaço Beleza

“A Clara Amizade nos capacita, nos dá um direcionamento na vida. ”
“Sou Fernanda Santos, tenho 30 anos, e faço curso no Espaço Beleza. Em 2002, foi o meu primeiro contato com a
Clara Amizade. Aqui, entre 15 e 16 anos, desenvolvi atividades de crochê, pintura em tecido, artesanato e manicure.
No curso de manicure desenvolvi habilidades que me capacitaram para o mercado de trabalho, assim comecei a ter
a minha própria fonte de renda.
A Clara Amizade não é apenas uma instituição que oferece cursos gratuitos, ela nos acolhe como filhas, nos capacita,
nos dá um direcionamento na vida. Hoje, a Clara Amizade continua de portas abertas, acolhendo meninas e
mulheres. E depois de 14 anos estou de volta fazendo o curso de cabeleireiro. Estou satisfeita com o curso que é de
alto nível com professores qualificados, que procuram ensinar da melhor forma possível.
Só tenho a agradecer por mais essa oportunidade. A instituição continua a mesma e não pretendo parar por aqui.
A Clara Amizade tem muito a me oferecer e eu a agradecer a Deus, em primeiro lugar, a todas que nos acolheram
e a todos os bem feitores. ”

Fernanda Santos
Espaço Beleza
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“Essa instituição tem feito um bem enorme para mim, tem mudado muito a minha vida”
“Meu nome é Ane Sayonara, tenho 21 anos e conheci a Clara Amizade através de uma amiga e no ano de
2015 eu fiz o curso de manicure em São Cristóvão. Foi uma boa oportunidade e apareceu no momento
que eu precisava. Estava desempregada e não estava achando emprego.
Durante o curso, já consegui até fazer alguns clientes, lá eu descobri que poderia fazer também o curso
de cabeleireiro gratuito também pela Clara Amizade, algo que para mim seria muito bom porque eu
sempre quis fazer esse curso, mas não tinha condições porque é muito caro.
No início do ano de 2016, eu entrei em contato com a sede da Clara Amizade e aguardei o período para
fazer a minha matrícula. Desde o início do curso, o meu amor pela área da beleza foi aumentando e hoje
me sinto realizada. Aprendi muitas coisas novas na Clara Amizade, o ensino e a forma ímpar de tratar suas
alunas me encantou.
Então, decidi fazer também o curso de maquiador profissional no turno vespertino, oposto ao curso de cabeleireiro. E já pretendo fazer outros cursos
ano que vem. Sou muito grata pela oportunidade maravilhosa que a Clara Amizade tem me dado. Essa instituição tem feito um bem enorme para mim,
tem mudado muito a minha vida e sempre levarei comigo o amor e o carinho que recebi aqui. ”

Ane Sayonara
Espaço Beleza
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APOIO
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OS AMIGOS DE CLARA AMIZADE BRASIL-BAHIA
Rua Eduardo Santos n. º 01, Quadra 18 – Piatã
CEP: 41.650-075 – Salvador/Bahia/Brasil
Tel.: (71) 3375-5135
E-mail: camizade.bahia@yahoo.com.br

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
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