
 

PERU | AMÉRICA DO SUL 

 

PROJETO: Projeto Quero Viver 

INÍCIO DO PROJETO: 2003 

COORDENAÇÃO: Victor Tovar Castillo e outros seis obreiros da terra. 

 

MOTIVAÇÃO: O Projeto Quero Viver é hoje um referencial dentro dos centros de 
reabilitação em Arequipa, Peru. Devido ao crescente número de dependentes de 
drogas, surgiu a necessidade de trabalhar tanto na recuperação de usuários como na 
prevenção em instituições como colégios.  

 

OBJETIVOS E REALIZAÇÕES:  

 Nosso público-alvo é composto por: 
o Pessoas em situação de dependência de drogas. Os que possuem 

família, esta se responsabiliza pela internação. Para os que estão em 
situação de rua, procuramos famílias para realizar a tutela do interno; 

o Familiares de dependentes que precisam de instrução sobre como lidar 
com a doença e de ferramentas para liberar perdão; 

o Entidades escolares, onde abordamos temas de prevenção; 
o Autoridade Judicial responsável por enviar o adolescente para o 

cumprimento de penas judiciais; 
o Igrejas, que entendem a dependência das drogas e desejam desenvolver 

um plano de ação.  

 Estamos preparando líderes de duas igrejas que já recebem familiares e pessoas 
em recuperação dentro de suas congregações. Queremos aumentar esse 
número de igrejas; 

 Estamos treinando nossos funcionários e melhorando a infraestrutura da 
fundação; 

 Realizamos reuniões semanais com os familiares para cuidá-los e evangelizá-
los. 

 Recebemos internos de diferentes partes do Peru e desejamos nos tornar um 
referencial no sul do país; 

 Fizemos um convênio com a autoridade judicial para apoiar a internação de seus 
referidos; 

 Buscamos uma estrutura suficiente e um pessoal capacitado para aumentarmos 
o número de internos para 50; 

 Desejamos colocar em prática dois projetos para atender à população de rua. 
 
 
 
 
 
 

 



 

METAS PARA 2020: 

 Realizar visitas às famílias que já tiveram contato com o projeto desde 2003 e 
assim fazer um levantamento de dados; 

 Fechar uma parceria com uma igreja local para apoiar-nos com voluntariado, 
pois precisamos aumentar o quadro de voluntários para atender melhor às 
necessidades do projeto. 

 


