A BVSA e a BrazilFoundation monitoram constantemente a evolução e os resultados dos
projetos que você apoia. Esse acompanhamento é reportado através de pelo menos dois
relatórios de progresso e um relatório final de resultados.
RELATÓRIO FINAL
LOVE.FÚTBOL
Arena Social de Aliança: Futebol educacional como prática esportiva catalisadora de mudanças
sociais e fortalecimento da comunidade de Tiúma/PE.
O projeto atendeu 150 crianças, oferecendo atividade física regular, com acesso à avaliação
física e médica ao início do projeto, validando sua participação segura. A organização realizou
ainda aprimoramento e a revisão metodológica do Projeto Arena Social de Aliança, iniciativa
implantada na comunidade de Tiúma, em São Lourenço da Mata, Pernambuco. Assim, o apoio
permitiu que novas metodologias e atividades de futebol para o desenvolvimento fossem
estudadas e testadas no projeto e que a equipe fosse treinada para replicá-las em outras
localidades.
A organização conseguiu ainda ampliar a sua rede de voluntários, que foi criada inicialmente
para mobilizar os voluntários que participariam do mutirão médico. Hoje a base de apoiadores
já conta com mais de 50 voluntários cadastrados e engajados em diversas atividades, como a
produção do Jogo do Bem, partida comemorativa dos 10 anos da Love.fútbol na Arena de
Pernambuco, que contou com mais de 20.000 torcedores presentes. O trabalho voluntário dos
educadores locais garantirá a continuidade das atividades do projeto, nas comunidades.

Atividades realizadas:




Aquisição de kits esportivos;
Participação em partidas amistosas e em torneio;
Articulação e capacitação com educadores para sustentabilidade do projeto.
Fazer parte de um sonho, de uma história de vida, é algo que não tem
preço. Pudemos conhecer quase 150 sonhos diferentes. O da goleira, o do zagueirão,
do meia, da camisa 9, e muitos outros. A partir de agora nossa paixão por futebol
encontrou mais um objeto de torcida. Aliás, quase 150 novos motivos pra torcer.
Poder contribuir um pouquinho com cada sonho desses foi sensacional. Torcerei
muito para que os sonhos virem belas histórias de vida.”
Rodrigo Lima, Médico voluntário

Período de Referência: outubro 2016 a maio de 2017

