ALIANÇA LUTA PELA PAZ
Em maio de 2020, uma avaliação do programa foi conduzida por avaliadores externos (SocialQual e Cloud
Chamber). Este documento resume as principais conclusões do relatório de avaliação.
A Aliança Luta pela Paz é uma comunidade global de organizações treinadas na metodologia Luta pela Paz
(FFP) e trabalhando juntas para apoiar os jovens de suas comunidades locais.
A Aliança permite que as
organizações focadas no
desenvolvimento dos jovens e na
prevenção da violência fortaleçam,
desenvolvam e se tornem mais
sustentáveis, por meio de suporte,
troca de conhecimento e acesso a
ferramentas de desenvolvimento.

Membros da Aliança

Entre maio de 2017 e março de 2020,
havia 118 membros na Aliança Luta
pela Paz. Os membros atuam em 18
países de todo o mundo, includindo
Reino Unido (39%), Brasil (12%),
Colômbia (11%) e Quênia ( 10%).

Entre julho de 2018 e março de
2020, 25 novas organizações do
Reino Unido aderiram à Aliança
e relataram as seguintes
motivações para fazê-lo:

Para enfrentar os
desafios sociais

Para estar
associado à LPP e
sua reputação

Para aumentar a
capacidade do clube /
organização

Para apoiar o clube
à medida que
cresce / se expande

Em resposta a
convites ou
contatos pessoais

Para
desenvolvimento
profissional

Atividades

Resultados

O que a Luta pela Paz faz

O que a Luta pela Paz pretende alcançar

• Treinamento
• Consultoria
• Compartilhamento de
conhecimento e informações
• Captação conjunta de fundos
• Coordenação de rede

Apoiar uma próspera rede de
organizações parceiras.
Fortalecer a capacidade organizacional dos
membros da Aliança (em captação de recursos,
M&A, etc.) e a capacidade de implementar a
metodologia dos Cinco Pilares da Luta pela Paz.

Realizar o potencial
dos jovens em
comunidades afetadas
pelo crime e violência.

Principais conclusões:

O que os membros da Aliança disseram:
“Houve um claro antes e depois da Luta pela Paz antes, só tínhamos uma idéia, estávamos realmente
isolados, parecia que estávamos trabalhando
sozinhos nesta comunidade. Então percebemos
que havia mais organizações trabalhando [na área]
Esporte para o Desenvolvimento e que elas eram
muito avançadas e profissionais”.

• A Aliança no Reino Unido aumentou em 25
organizações durante o período em avaliação.
• O treinamento inicial cria um forte vínculo com e
entre os novos membros.
• Há evidências da existencia de uma rede próspera
com boa comunicação e apoio entre os membros.
• Embora tenha havido um bom compartilhamento
de informações entre os membros, houve apenas
exemplos isolados de organizações […
entregando] projetos em conjunto.

“Nos sentimos como em uma família. Os últimos 23 anos foram difíceis devido aos baixos níveis de
financiamento. Então você apenas usa o que tem;
sua paixão e seus amigos“.

• O envolvimento com a Aliança dá credibilidade e
melhora a percepção das organizações entre as
partes interessadas, como potenciais
financiadores.

"O WhatsApp foi muito importante para o
compartilhamento de conhecimento. Podemos ver
o que outras organizações estão fazendo, além das
oportunidades de financiamento compartilhadas".

Principais conclusões:

O que os membros da Aliança disseram:

•

Como resultado de um treinamento inicial altamente
valorizado, os membros da Aliança relatam um
excelente entendimento do espírito da metodologia
Luta pela Paz, conforme estabelecido em seus Cinco
Pilares.

•

Boxe e artes marciais (BMA), desenvolvimento pessoal e
liderança de jovens são os elementos da metodologia
da Luta pela Paz mais comumente implementados.
Após o envolvimento com a Luta pela Paz, alguns
passaram a estabelecer Conselhos da Juventude para
garantir que as vozes dos jovens sejam ouvidas.

•

“Fomos ao treinamento. Nós projetamos um
programa de esportes. Usamos o BMA para
desenvolver a capacidade [individual]. Usamos essas
idéias para fortalecer nosso programa. Antes de
ingressarmos na Aliança, não oferecíamos esportes”.
“Eu era um treinador difícil. Mas depois de conhecer
a Aliança Luta pela Paz, suavizei minha abordagem.
Percebi que minha nova metodologia daria às
crianças uma opção. Percebi que poderia deixar
uma porta aberta”.

O apoio à Luta pela Paz ajudou a alavancar quase £1
milhão em captação de recursos durante o período da
avaliação.

Principais conclusões:

• Os membros estão indubitavelmente fortalecidos como
resultado de pertencer à Aliança. A energia e as idéias
compartilhadas entre os membros fortaleceram as
organizações e sua capacidade de apoiar os jovens.
• É razoável supor que os jovens serão os beneficiários
finais dessas organizações aprimoradas.

“A maior necessidade de nossa organização é de
financiamento e captação de recursos”.

O que os membros da Aliança disseram:

“Ao implementar o conselho da juventude
aqui, começamos a ouvir mais os jovens e
colocá-los mais no centro de nossas
atividades".
“Queremos mudar a narrativa dos jovens em
nossa comunidade. Achamos o pilar do
empreendedorismo realmente adequado”.

O suporte individual de consultoria (on-line ou
presencial), complementado com contatos
informais, tem o maior intensidade de impacto.
O suporte de consultoria também é a atividade
mais popular, com 70% dos membros acessando
esse tipo de suporte.

Durante os seminários on-line da Alliance, os
parceiros são convidados a participar de uma
discussão on-line sobre um tópico específico. A
avaliação mostrou que os webinars servem mais
como construtor de comunidades do que como
construtor de capacidade.

“Eles [LPP] são muito receptivos. Sempre do
outro lado do telefone. Não posso deixar de
comentar isso”.

“A experiência de compartilhar com outras
organizações é muito interessante. Isso nos dá
idéias, mas nem sempre significa que podemos
usá-las“.

O suporte presencial é favorecido em relação
ao suporte remoto. Os membros relatam que
gostariam de ter mais oportunidades de se
reunir com outros membros da Aliança. Eles
também valorizam o apoio presencial da
equipe da Luta pela Paz.

A caixa de ferramenta da Aliança Luta pela Paz
(uma plataforma on-line que dá aos membros
acesso a uma variedade de ferramentas) oferece
aos membros uma sensação de garantia ou
segurança - ou seja, é bom saber que ele existe e
posiciona a Luta pela Paz como experts. No
entanto, ela não está adaptada ao estilo de
aprendizado de todos. As ferramentas têm maior
impacto quando enviadas diretamente aos
membros e são mais amplamente usadas naquilo
que a Luta pela Paz possui experiência
significativa.

O treinamento é mencionado como o momento
crucial da adesão à Aliança.
"Treinamento, workshops e entrega presencial
têm mais impacto."

Ainda existe alguma ambiguidade sobre o suporte disponível. Embora muitos relatem que a Luta pela
Paz é muito acessível, seria útil reiterar os pacotes de apoio disponíveis aos membros.

Sobre capacidades e
aptidões:
•

•

Esclarecer os objetivos do
programa tendo a
capacitação organizacional
como objetivo central
Trabalhar para encontrar
um equilíbrio entre um
apoio reativo e proativo
para os membros

Sobre a construção da rede:

Sobre a entrega e estratégia:

•

Oferecer atualização de
treinamento para membros
mais antigos

•

Fornecer suporte direcionado para alcançar
segmentos de membros em diferentes
estágios de desenvolvimento

•

Identificar como apoiar os
membros a se comunicarem
diretamente

•

Comunicar a visão / objetivo da Aliança com
os membros da Aliança

•

Desenvolver o papel da tecnologia no
compartilhamento de informações

•

Ponderar a governança da Aliança

•

Continuar a oferecer
compartilhamento regular de
conhecimento através de uma
variedade de formatos

•

A estratégia 2020-2025 para a Aliança aborda a maioria das recomendações identificadas no relatório da avaliação
externa.

•

Atualmente, o time da Aliança está realizando consultas com parceiros (no Reino Unido e internacionalmente) para
refinar essa estratégia e garantir que os próximos passos atendam as necessidades dos membros da Aliança.

•

As recomendações da avaliação externa também estão moldando nossa estratégia de comunicação; o site, por
exemplo, está sendo atualizado para garantir que o objetivo e a visão da Aliança sejam transmitidos adequadamente.

•

A Luta pela Paz também está arrecadando fundos para desenvolver uma solução digital que permita uma melhor
conexão e interação entre parceiros e uma melhor prestação de serviços e suporte.

