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Tipo de organização:
Sem fins lucrativos / ONG/ Setor Civil
Orçamento:
$500,000 - $1 million
Website:
http://projetoangola.org

At risk youth
Boys' development
Child soldiers
Education
Youth development
Sports
Youth leadership
Resumo do projeto
Pitch de Elevador (Explicação curta e direta)

Resumo conciso: Ajude-nos a lançar esta solução! Forneça uma explicação dentro de 3-4 frases curtas.
O projeto Virando o Jogo tem por finalidade dar oportunidades e melhores condições de vida a jovens angolanos, estimulando o protagonismo
juvenil e fatores de proteção por meio do uso da ferramenta esporte-futebol. Desde o ano de 1999, temos tido a oportunidade de elaborar e
desenvolver projetos de curta duração nas áreas de educação e saúde, em Angola – África, onde são atendidos cerca de 200 crianças,
adolescentes e jovens. As atividades fazem parte do Projeto Angola, uma ação humanitária que surgiu entre amigos não governamental com a
perspectiva de amenizar o sofrimento humano e contribuir para restauração da dignidade e cidadania. Em Angola desenvolvemos projetos
intersetoriais, estimulando a formação de agentes multiplicadores que irão contribuir para a reconstrução do país, assolado por quase 40 anos
de guerra. O Virando o Jogo faz parte dessa iniciativa e utiliza o interesse dos angolanos pelo futebol como forma de lazer e educação.
Em Lubango, cidade onde atuamos, não há uma escola de futebol e apesar da tradição esportiva alí ser no basquete e handbol, o futebol
também é uma paixão entre os jovens e cresceu muito pelo fato de o
Campeonato Africano de Futebol ter acontecido lá no ano de 2009.Tudo isso se otimiza e ganha maiores interesses ainda com a copa do
mundo acontecendo no continente.
Nesta cidade há 1 milhão de habitantes e 70% deles, são jovens.

Sobre Você
Seção 1: Sobre Você
Nome
Sobrenome
Website
Organização
País
Seção 2: Sobre a Sua Organização
Nome da Organização
Telefone da organização
Endereço da organização
País da organização

Sua ideia
Country your work focuses on
Website URL
INOVAÇÃO
Do you have a patent for this idea?

Impacto
Actions
Results
What will it take for your project to be successful over the next three years? Please address each year separately, if possible.
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What would prevent your project from being a success?
How many people will your project serve annually?
What is the average monthly household income in your target community, in US Dollars?
Does your project seek to have an impact on public policy?

SUSTENTABILIDADE
Em que estágio está seu projeto?
In what country?
Is your initiative connected to an established organization?
If yes, provide organization name.
How long has this organization been operating?
Does your organization have a Board of Directors or an Advisory Board?
Does your organization have any non-monetary partnerships with NGOs?
Does your organization have any non-monetary partnerships with businesses?
Does your organization have any non-monetary partnerships with government?
Please tell us more about how these partnerships are critical to the success of your innovation.
What are the three most important actions needed to grow your initiative or organization?
A História
What was the defining moment that led you to this innovation?
Tell us about the social innovator behind this idea.
How did you first hear about Changemakers?
If through another, please provide the name of the organization or company
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