ONG: Associação Luta pela Paz
Projeto: Jovens na Luta pelo Trabalho
A Organização
Luta Pela Paz teve início em 2000 como um programa da ONG Viva Rio. Devido ao alcance
de seus resultados e sucesso, ganhou personalidade jurídica própria no final de 2007 passando
também a ser uma ONG independente, que oferece a crianças e jovens no Complexo da Maré,
alternativas práticas ao crime, ao tráfico de drogas e à violência armada, pela inclusão social
através de atividades esportivas, da educação, do acesso ao mercado formal do trabalho, da
promoção de uma cultura da paz e da formação de jovens líderes. O projeto atende cerca de
190 crianças e jovens que, além de treinamento esportivo em boxe e capoeira, participam de
aulas de cidadania em uma proposta de canalizar a agressividade positivamente através do
esporte e criar oportunidades para jovens de baixa renda. A metodologia do projeto foi
transferida para periferias de Londres e também lá, a exemplo do que acontece no Brasil, a
Associação Luta Pela Paz é administrada pela equipe técnica da ONG em parceria com os
próprios jovens.
O Projeto
O desemprego é uma das principais formas de exclusão social e torna-se ainda mais grave nas
camadas jovens na faixa etária dos 18 aos 25 anos. Além disso, o mercado de trabalho é cada
vez mais seletivo e a necessidade de especialização é uma barreira quase intransponível para
estes jovens que procuram uma oportunidade de emprego. Como consequência, o
envolvimento com situações de violência e criminalidade acabam sendo rotina nas
comunidades mais pobres. O projeto vai proporcionar capacitação profissional aliada a
conteúdos que ampliem a visão de mundo do jovem, influindo diretamente na elevação da
auto-estima e na construção de condições de vida mais adequadas para estes jovens. Pretendese, assim, promover uma mudança sócio-familiar, através da valorização do jovem como
cidadão, da capacitação para o trabalho e da efetiva colocação do jovem no mercado de
trabalho formal.

Período no site
De 18/04/2008 até 18/04/2011
Valor captado
R$ 150.000,00
Dados de Contato
Rua Teixeira Ribeiro, 900 21044-251 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (55 21) 3105.5341
E-mail: lutapelapaz@lutapelapaz.org

Website: www.lutapelapaz.org

Comunidade atingida
Diretamente 200 jovens moradores do Jardim Ângela e região na faixa etária de 15 a 21
anos. Indiretamente 20 mil leitores (alunos das redes estadual e particular de ensino da
região) das publicações.

