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Informativo Parceiros Ventao – Nº 1
Bem-vindos à primeira edição do informativo Parceiros Ventao! Pretendemos publicar um
informativo aos parceiros a cada três meses de agora em diante, para mantê-los atualizados
sobre os novos desenvolvimentos e eventos do programa Weltwaerts.
Gostaríamos de começar nos apresentando e apresentando a estrutura administrativa do
Weltwaerts para vocês. Quem está envolvido do lado alemão e quais são as funções e
responsabilidades dos diferentes atores?

Seus comentários sobre esse informativo são muito bem-vindos. Por favor nos informem se
houver assuntos sobre os quais gostariam de saber mais. Como regra de comunicação,
gostaríamos de propor que sempre colocassem cópias para seus parceiros alemães.
Esperamos que este primeiro informativo seja interessante e útil para vocês.

Saudações de Berlim,
Jan Wenzel, Nathalie Bambalinkenga e Anette Schwitzke.

1. Uma breve introdução: Ventao
Ventao é um acrônimo alemão para “Association of weltwaerts Exchange Organizations in
Development Cooperation” (“Associação de Organizações de Intercâmbio do Weltwaerts na
Cooperação para o Desenvolvimento”). Como associação de organizações de intercâmbio,
temos dois campos principais de atuação:
•

1. Somos uma das chamadas “associações de qualidade”, o que significa que somos
uma associação de organizações de envio de voluntários, fornecendo serviços e
conselhos em todos os assuntos relacionados a serviços voluntários a nossos
associados.

•

2. Somos um grupo de interesse comum, representando os interesses de nossos
associados em relação ao programa Weltwaerts e a serviços voluntários para o
Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento e outras
instituições políticas, como o Parlamento Alemão.

Como uma associação de qualidade, nossa principal meta é apoiar nossos membros no
desenvolvimento da qualidade de seu trabalho. As associações de qualidade são parte da
gestão de qualidade do Weltwaerts e foram introduzidas no programa com base em
recomendações da avaliação de 2011. Na próxima edição deste informativo,
apresentaremos a gestão de qualidade do Weltwaerts com maiores detalhes.
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Atualmente, existem 6 associações de qualidade representando 180 organizações de envio
de voluntários. É obrigatório para as organizações de envio a participação em uma
associação de qualidade. A Ventao foi fundada em 2013 e entrou em funcionamento no
início de 2014.
Nossas tarefas incluem:
•
•
•
•
•

Fornecer informações, conselhos e oportunidades de criação de redes de contatos
para nossos membros
Auxiliar na gestão da qualidade e capacitação de nossos membros
Representar nossos membros em diversos comitês e no nível político
Relações públicas
Supervisionar o pessoal de contato do país

Organizamos duas reuniões de membros a cada ano, diversos workshops de acordo com as
necessidades e interesses de nossos membros, e fornecemos aconselhamento individual
através de telefone/email, bem como por meio de visitas pessoais de nossos associados.
Atualmente temos uma equipe de três funcionários:
Jan Wenzel, o diretor administrativo, empregado em tempo integral, é responsável pela
administração geral de nossa associação e pela representação política.
Anette Schwitzke, a consultora de gestão de qualidade, trabalha 30h/semana. Ela organiza
eventos, escreve informativos e manuais e auxilia os membros em relação a questões de
gestão da qualidade.
Nathalie Bambalinkenga trabalha meio-período e auxilia nossa contabilidade.
Você pode entrar em contato conosco através do info@ventao.org.

2. Ventao – Fatos e Números
A Ventao tem atualmente 34 organizações membros, que em 2015 enviarão cerca de 550
jovens ao exterior. Ao mesmo tempo, receberão na Alemanha cerca de 40 voluntários de
países parceiros.
Nossos associados estão situados por toda a Alemanha e variam consideravelmente em
termos de tamanho, cultura de trabalho e temas de interesse. Temos, por exemplo,
organizações altamente profissionais enviando 100 voluntários ao ano, bem como
organizações bem pequenas, mas dedicadas, com um ou dois voluntários por ano,
trabalhando inteiramente de forma voluntária.
A maior parte dos voluntários é enviada para a América Latina (60%), seguida de 30% para a
África e 10% para a Ásia.
A maioria dos voluntários é colocada em organizações que trabalham na área da educação,
natureza e meio ambiente, ou que trabalham com jovens e crianças.
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→ Uma lista de nossas organizações membros, incluindo países parceiros e informações de
contato, está em anexo.

3. O programa Weltwaerts – Fatos e Números
Mesmo trabalhando em contextos muito específicos e lidando com desafios diários, ainda
pode ser interessante ter uma visão mais ampla do programa. Por isso, gostaríamos de
apresentar alguns números sobre o programa Weltwaerts em sua totalidade.
O Weltwaerts foi fundado em 2008 pelo Ministério Federal de Cooperação Econômica e
Desenvolvimento (BMZ). O orçamento global do programa é de cerca de 33 milhões de
euros. Até o fim de 2014, mais de 23 mil jovens alemães haviam sido enviados ao exterior.
Em 2013/14, os primeiros 150 voluntários da América Latina, Ásia e África chegaram na
Alemanha (o chamado “South-North component”, ou “componente Sul-Norte”, do
programa). Em 2014/15, 250 jovens de todo o mundo virão à Alemanha prestar serviço
voluntário. Esperamos que esses números aumentem ainda mais no futuro. Cento e oitenta
organizações alemãs da sociedade civil estão ativas como organizações de envio de
voluntários com implementação do programa Weltwaerts, mandando cerca de 3.500
voluntários por ano ao exterior. Podemos apenas imaginar quantas organizações parceiras
estão ativas no programa Weltwarts, mas não temos números exatos.
O voluntário padrão tem 19 anos e é formado no ensino médio, e quase 70% de todos os
voluntários são mulheres.
Os locais de designação estão distribuídos como segue: 43% na América Latina, 36% na
África, 19% na Ásia e 2% no Leste Europeu. Os três países com o maior número de
voluntários são a Índia, a África do Sul e a Bolívia.
4. Documentos do Weltwaerts
O Weltwaerts é um programa complexo, que envolve um grande número de parceiros e com
uma estrutura administrativa substancial. Alguns dos documentos mais importantes foram
traduzidos para o inglês, o francês e o espanhol e estão disponíveis no site do Weltwaerts.
Infelizmente, ainda não há versões em Português desses documentos.
Diretrizes de financiamento Weltwaerts, http://www.weltwaerts.de/en/detail.html?id=180
Padrões de qualidade, http://www.weltwaerts.de/en/detail.html?id=136
Acordo de Parceria, http://www.weltwaerts.de/en/detail.html?id=138
Informações gerais sobre o projeto piloto “Componente Sul-Norte”,
http://www.weltwaerts.de/en/detail.html?id=137
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5. Uma introdução aos Comitês e Estruturas do Weltwaerts
Um dos resultados da avaliação do Weltwaerts em 2011 foi que o programa veio a ser
entendido como um “Gemeinschaftswerk”, que pode ser traduzido como “operação
conjunta” ou “empreendimento coletivo”. Isso quer dizer que o Ministério Federal de
Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ) e as organizações de envio, que vêm da
sociedade civil alemã, são corresponsáveis por conduzir e implementar o programa. O
projeto e o desenvolvimento do programa são realizados por meio de vários comitês, os
quais gostaríamos de apresentar brevemente a vocês. Além do BMZ e das organizações de
envio, representantes da unidade de coordenação do Weltwaerts localizada na Engagement
Global (uma organização governamental que auxilia o trabalho do BMZ), bem como de
associações de ex-voluntários, são parte dos comitês.
Comitê de Direção do Programa (“Programmsteuerungsausschuss” = PSA)
O PSA é o fórum central em que todos os atores alemães no programa Weltwaerts reúnemse e discutem o desenvolvimento do programa. As decisões são tomadas em consenso, e
não por maioria de votos. Se não é alcançado um consenso, o BMZ tem o direito de decidir.
Atualmente, o PSA consiste de 8 representantes das associações de organizações de envio, 2
representantes dos ex-voluntários e 5 representantes do Ministério e da unidade de
coordenação do Weltwaerts na Engagement Global. O PSA iniciou os trabalhos em abril de
2013 e reúne-se ao menos duas vezes por ano.
No momento, está em discussão como os parceiros podem ser envolvidos nas decisões
relevantes para o desenvolvimento do programa num futuro próximo. Há grande interesse
por parte da sociedade civil e do Ministério Federal em envolver os parceiros em decisões
relevantes.
De acordo com as necessidades, o PSA pode introduzir grupos de trabalho/grupos de
tarefas. Eles trabalham em assuntos específicos, e aconselham o PSA de acordo. Todos os
grupos são co-coordenados por um representante da sociedade civil e um representante do
BMZ ou da unidade de coordenação do Weltwaerts como representante da parte
governamental.
Atualmente, há 3 grupos:
•

•

•

Grupo de Trabalho Qualidade
A co-coordenadora pela sociedade civil alemã é Nicole Andrée
(andree@entwicklungsdienst.de)
Grupo de Trabalho Procedimentos
O co-coordenador pela sociedade civil alemã é Lourens de Jong
(lourens.de.jong@ijgd.de)
Grupo de Tarefas Sul-Norte
O co-coordenador pela sociedade civil alemã é Jan Wenzel (jan.wenzel@ventao.org)

