COLÔMBIA | AMÉRICA DO SUL
PROJETO: Projeto Calçada
INÍCIO DO PROJETO: 2005
COORDENAÇÃO: Carmen Lígia Ferreira
MOTIVAÇÃO: Como resultado de mais de 50 anos de conflito armado, a Colômbia tem
mais de 260.000 mortos, dezenas de milhares de desaparecidos, quase sete milhões
de pessoas que tiveram de deixar suas casas à força, estupros, sequestros e inúmeras
vidas marcadas para sempre. As principais vítimas são as crianças e adolescentes. Em
2017 foram registrados 18.416 casos de violações sexuais a menores de 18 anos de
idade, sendo que 8 de cada 10 eram meninas.
É o quinto país com a maior porcentagem de crianças deslocadas por conflitos
armados, atrás de Síria, Sudão do Sul, Somália e República Centro-Africana. E é o
terceiro país do mundo, entre 175, onde mais se matam crianças. Somente em 2018,
718 menores de idade foram assassinados em conflitos de guerrilhas, em violência
intrafamiliar, em violência urbana, entre outros. Ao deparar-se com esta realidade,
nasceu o desejo de ajudar crianças e adolescentes que estão direta ou indiretamente
com uma arma na mão.
OBJETIVOS E REALIZAÇÕES:








O Projeto Calçada trabalha com aconselhamento e acompanhamento por meio
do método chamado “Bolsa Verde”. O objetivo é ajudar a mudar a forma com que
a criança pensa sobre sua experiência traumática, restaurar seu senso de
autoestima como uma pessoa especial e importante para Deus, e trazer cura;
Trabalhamos diretamente com fundações, instituições e igrejas espalhadas pelas
diferentes cidades colombianas, levando cura e restauração emocional através
da Palavra de Deus a centenas de crianças, adolescentes, jovens e seus
familiares que vivem em situações de risco, vítimas de abusos físicos, trabalhos
forçados, violações, prostituição, presos em cadeias ou filhos de presidiários,
indígenas, etc;
Equipar as fundações/organizações e igrejas que estão realizando ministérios
específicos com as crianças e adolescentes em risco com uma ferramenta para
ajudar na cura das emoções e no conhecimento de Jesus como Senhor e
Salvador;
Capacitar e acompanhar missionários-educadores cristãos vinculados às
organizações parceiras para aconselharem crianças individualmente e ajudarem
no processo de restauração emocional e espiritual.

METAS PARA 2020:





Realizar aconselhamentos individuais com a Bolsa Verde de 3.440 crianças;
Formalizar novas parcerias com mais 21 igrejas e projetos sociais no país;
Capacitar 42 educadores de seis cidades diferentes;
Concluir a capacitação de dois multiplicadores nacionais.

