
Princípios 
AVSI trabalha para um mundo onde
a pessoa, consciente do seu valor e
de sua dignidade, seja protagonista/ator 
de seu completo desenvolvimento e de 
sua comunidade, mesmo em situações 
de crises e emergências. 

Missão 
AVSI desenvolve seus projetos
de cooperação em diversos setores 
e focaliza uma atenção maior na 
educação, que é entendida como 
o acompanhamento da pessoa na 
descoberta pessoal e no reconhecimento 
do próximo como um bem. Cada 
projeto é concebido como uma 
ferramenta voltada à promoção de tal 
conscientização em todos os indivíduos 
envolvidos. O projeto demanda 
comunicação e partilha, e exercita
um impacto capaz de gerar uma 
mudança positiva. 

Método 
A fim de desenvolver seus projetos,
a AVSI segue esses critérios:

AVSI é uma organização não governamental que 
desenvolve seus projetos de cooperação no mundo.
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Pessoal

1.733
59 pessoas na Itália 
1.674 pessoas no mundo
(dos quais 1.546 pessoas locais)

26% recursos privados 
74% recursos públicos

Balanço agregado

68.097.472

10.160.075 indirectos

Beneficiários directos

3.690.244
Apoio a distancia

23.731
crianças e jovens no mundo

Parceiros locais

700
instituições Governamentais, 
educativas, sanitárias, ONGs, 
Organizações Religiosas, 
Autoridades Locais

Países

32

Projectos 

199

- partir do valor das pessoas, nunca 
definidas pelas circunstâncias em 
que vivem

- considerar sempre o contexto 
familiar e comunitário da pessoa

- fazer com: acompanhar e deixar-se 
acompanhar, reconhecendo que 
todos nós temos em comum a 
mesma experiência humana

- envolver os stakeholders: favorecer 
a colaboração de todos atores, 
beneficiários, operadores, parceiros, 
doadores, setor privado

- aprender com as experiências e 
aproveitar as lições aprendidas. 

Atuação 
A AVSI atua em diferentes âmbitos: 
desenvolvimento social e educativo, 
desenvolvimento urbano, saúde, 
formação profissional e geração de 
trabalho, micro-empreendedorismo, 
nutrição, segurança alimentar, 
agricultura, energia e ambiente, 
emergência, migrações, democracia
e direitos humanos.



www.avsi.org 
Milano +39.02.6749881 milano@avsi.org
Cesena (FC) +39.0547.360811 cesena@avsi.org

@avsi_foundation@fondazioneavsi@avsibrasil

AVSI Italy
www.avsi-usa.org 
Silver Spring, Washington DC Area +1-301-589-9009 
infoavsi-usa@avsi.org

 @avsiusa

AVSI-USA

Origem
AVSI Brasil é uma organização 
brasileira, sem fins lucrativos, 
qualificada como Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP), constituída em 2007 para 
contribuir com o desenvolvimento de 
pessoas.
Nasceu da experiência de profissionais 
vinculados à Fundação AVSI, estratégia 
que transferiu para a AVSI Brasil a 
motivação ideal, a riqueza curricular e 
a experiência de projetos da Fundação 
em diferentes áreas de atuação, 
trazendo, porém, o protagonismo e a 
responsabilidade de sujeitos brasileiros.

Atuação
Atualmente, a AVSI Brasil desenvolve 
projetos em 9 estados do Brasil, 
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AVSI Brasil

atuando de maneira transversal em 8 
grandes temáticas: água e segurança 
alimentar; energia e ambiente; 
socioeducativo; trabalho e crescimento 
econômico; migrações e refúgio; 
cidades inclusivas e resilientes; justiça 
e prevenção da violência; e parcerias 
multissetoriais.

As iniciativas são realizadas em 
parceria com empresas, setor público e 
organismos de referência da cooperação 
internacional.

A AVSI iniciou a atuação
no Brasil em 1983, 
focando em educação e 
desenvolvimento urbano 
de favelas. Hoje também 
atua em temas como 
nutrição, agroecologia, 
eficiência energética, 
trabalho, migrações 
e direitos humanos.

Projetos 

34

Apoio a distancia

2.300
crianças apadrinhadas

Beneficiários diretos

387.315

Pessoal

437

Estados

9
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Privado: 75%
Público: 10%
Internacional: 10%
Pessoas físicas: 5%

Balanço agregado

37.500.000


