Condecoração “Ordem Dignidade e Pátria”
outorgada pelo Congresso da República da
Colômbia – Resolução 014 de 2012
Candidatos ao
Prémio Nacional de Paz – 2012

COLÔMBIA – ESTADOS UNIDOS - EUROPA

Coporación Vida
Somos uma Organização da Sociedade Civil, registada na Câmara
de Comércio de Cali, a 26 de fevereiro de 2010, Nrº 466 Livro I –
NIT 900343130-6.

Missão
Contribuir para o melhoramento das condições de vida da
população implementando o modelo de Crescimento Endógeno.

Visão
Ser reconhecidos como uma ONG líder na gestão, administração,
promoção, fomento e fortalecimento de organizações,
processos e projectos sociais, solidários, ambientais, educativos,
empresariais, de investigação e de Desenvolvimento sustentável.

Reconhecimentos
1. Condecoração “Ordem Dignidade e Pátria”
Outorgada pelo Congresso da República da Colômbia em
cerimónia solene de 20 de Novembro de 2012, mediante
a resolução 014 de 2012 como “...reconhecimento do seu
excelente trabalho ao serviço da sociedade Colombiana”.
Na resolução de honras ressalta a missão da Corporación
VIDA, como na frase representativa da nossa filosofia
“Mostrar às pessoas que conseguem”.
Na proposta apresentada para esta distinção, destacaram-se
entre outros aspectos: A juventude da organização; O nível
de compromisso e profissionalismo dos seus funcionários;
O carácter de vanguarda na implementação do modelo
de crescimento endógeno; Pioneiros no fomento e
fortalecimentos de bancos mutuais: Os programas sociais
adiantados; E os modelos de inovação social pelos quais
somos candidatos ao Prémio Nacional de Paz.
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2. Candidatura ao
“Prémio Nacional de Paz – 2012”
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento,
O Tempo Casa Editorial, Revista Semana, Rádio Caracol,
Caracol Televisão, ProAntioquia e a Friedrich Ebert Stiftung,
que aceitaram oficialmente a nossa candidatura ao Prémio
Nacional de Paz – 2012 pelo Modelo Bancas Mutualistas
“Das Pessoas para as Pessoas”. Outubro de 2012.

3. Mérito Solidário
Em Junho de 2012, Dansocial como Ministério Técnico
da Presidência da República da Colômbia, entregou-nos
o “Símbolo da Paz”, num acto simbólico público como
reconhecimento das nossas diligências a favor da Paz e do
fomento e fortalecimento do sector solidário colombiano.

Certificação outorgada por Acção Social,
Santiago de Cali, Vale Del Cauca.

4. Em Formação Solidária
Fomos depositários da confiança do país através do
Ministério do Trabalho, que mediante a Resolução 138 de
12 de Março de 2012 outorgou por quatro anos:
•

Acreditação e Autorização para desenvolver o
Programa de “Formação em Economia Solidária”

•

Aval para o Programa de “Educação Solidária com
ênfase no Trabalho Associado”

Oscar Ortiz Molano,
Presidente Coporación VIDA

5. Operadores Nacionais de Doações
Em 28 de abril de 2010, a Acção Social Hoje Departamento
para a Prosperidade Social, Ministério Técnico da
Presidência da República, outorgou-nos o Certificado para
apoiar a Gestão e Administração de Donativos.

6. Programa VNU das Nações Unidas
Estamos integrados na rede de Organizações da Sociedade
Civil do programa mundial VNU da Organização das Nações
Unidas, como participantes activos para o objectivo da
paz e desenvolvimento em todo o mundo através do
Voluntariado.
Inauguração da Coporación VIDA Bogotá – Março 2010
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Características dos nossos
profissionais a saber:
•

Profissionais especialistas, com
títulos de mestre e doutorados nos
Estados Unidos e Europa.

•

Reconhecimento regional, nacional
e internacional de cada uma das
suas áreas de interesse.

•

Participação em instituições,
processos, projectos e programas
sociais solidários de alcance local,
regional, nacional e internacional.

•

•

Participação activa em órgãos
de administração, vigilância e
controlo internos e externos de
organizações solidárias.

Promoção e patrocínio de
organizações, processos e projectos
sociais, solidários e ambientais.

Promoção e participação em
organizações, processos e projectos
desportivos, educativos e culturais.

•

Programas de formação solidária
e de aperfeiçoamento de
competências laborais.

•

•

Promoção, gestão, administração e
operação de fundos mutualistas de
microfinanças.

Programas orientados para
prevenir, manter e melhorar a
saúde e o bem-estar físico, mental
e anímico da população mais
vulnerável.

•

Protecção, recuperação e
preservação do meio ambiente.

•

Representação de minorias étnicas
e demais população em situação de
vulnerabilidade.

•

Investigação, estudos e análises
sectoriais.

•

•

Docentes especializados em áreas
sociais, solidárias e empresariais.

•

Liderança nacional das diferentes
formas associativas solidárias.

•

•

Participantes na formulação e
execução de politicas públicas e
documentos Conpes para o sector
social solidário.
Participação em investigações e
publicações sectoriais.

Condecoração “Ordem Dignidade e Pátria”
outorgada pelo Congresso da República da Colômbia

Portfolio

•

Promoção, gestão, desenho,
construção, administração,
auditoria e intervenção de
projectos de habitação social.

•

Gestão e operação de recursos e de
bens móveis e imóveis.

•
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Programas emblemáticos
1. Formação social solidária
O seu objectivo é contribuir para a prosperidade dos associados, famílias e comunidade, gerando, promovendo e executando acções de ajuda mútua, segurança social e melhoramento de recursos, desenvolvendo o modelo de crescimento
endógeno.

2. Bancas mutualistas
Fundamentadas em princípios e valores solidários, iguais
à filosofia de banca ética e finanças verdes. Incentivam-se e
implementam-se programas de poupança, investimento e
crédito, financiando-se projectos produtivos associativos solidários (investimento e capital de trabalho), estudo, habitação
e calamidade; não se financia consumo. As taxas de juro são
definidas pela comunidade, privilegiando o equilíbrio social.
Os associados recebem formação teórica e prática e acompanhamento de peritos para a configuração, administração,
operação e gestão técnica da sua organização, incentivando
um efectivo esquema de controlo social que mantém a carteira de créditos vencidos próxima dos 0%.
Contribui-se para a diminuição dos factores de exclusão, facilitando o acesso à banca a famílias de escassos recursos do
sector rural e urbano.

Social
solidarity
Credit is
a human
right

Business
Ethics
Ethical
Positive Social Impact

Transparent
The Partner knows how their
money will be used

Networks of trust
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3. Habitat para as Pessoas
Programa de auto-construção orientada em local próprio, fundado no crescimento do tecido
social e no auto-emprego, orientada para a população de escassos recursos, mães cabeça de
família, deslocados e minorias em geral.
As casas entregam-se por sorteio um vez concluído todo o processo. Desta forma, todos
contribuem com entusiasmo para a construção
de cada casa, uma vez que qualquer uma delas
pode ser a sua. Área aproximada de construção
72 metros quadrados; entregam-se totalmente
concluídas (em obra branca) e até mobiladas,
de acordo com o alcance do projecto.

* Focus
* Selection
* Structure
* Compliance
* Development

* Agreements
* Self-employment
* Bank of materials

Solidarity
based
partnerships

Self-build

Solidarity
Environment
oriented
entrepreneur* Risk
ship
management
* Habitat

* Projects
* ICT
* Mutual bank

4. Por um Cauca mais Competitivo
Criado pela Corporación VIDA para contribuir para a melhoria
das condições competitivas do departamento do Cauca –
Colombia, gravemente afectado por fenómenos sócio-políticos
(grupos de extrama-direita e ultra-esquerda, delinquência
comum, despedimentos, desemprego, etc) que o colocam
entre os mais atrasados do pais.
Transmite-se formação, consultadoria, assessoria e
acompanhamento de peritos na área da administração pública,
jurídica, administrativa, operativa e de gestão a mandatários
locais, líderes sociais, academia, organizações e sector
produtivo, em especial micro e empresas familiares.

5. Mulheres Cabeça de Família
O seu objectivo é melhorar as condições de vida das mulheres
cabeça de família afectadas pelo despedimento compulsivo,
recuperando a sua dignidade e confiança na sociedade.
Pessoas ou entidades jurídicas apadrinham, mediante atenção
psico-social, preparação para o trabalho e donativos em espécie ou dinheiro orientadas para cobrir necessidades básicas
dela e do seu lar, na linha de prioridades definidas com as
beneficiárias e/ou os padrinhos, que recebem informação documentada e confidencial das beneficiárias e das actividades
realizadas com o donativo recebido.
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CAUCA+

COMPETITIVO

Realizações Principais
Corporación VIDA executou os programas que a seguir se apresentam
beneficiando 2.204 famílias constituídas por mais de 8.350 pessoas, dentre
elas camponeses, indígenas, afro-descendentes, mulheres cabeça de família,
deslocados e participantes activos em conflitos.

1. Banca Mutual del Macizo BMM Mutual
Lugar: 		
La Sierra, Cauca
Cobertura:
Maciço Colombiano
Beneficiários: 270 famílias
NIT: 		
900413651-2 Feb/10
Monitorização Supersolidária
O seu objectivo é contribuir para a
prosperidade de associados, famílias
e comunidade, gerando, promovendo
e executando acções de ajuda mútua,
segurança social e melhoramento de
receitas.
Actualmente prestam-se serviços de
poupança e crédito, reduzindo factores
de exclusão através da ligação à banca e
financiamento de projectos produtivos.
É ainda operadora do programa Famílias
em Acção.

BANCA MUTUAL
DEL MACIZO
Imagem corporativa fornecida por Corporación VIDA

Corporación VIDA iniciou o projecto há
3 anos. Fundamenta-se nos princípios e
valores solidários iguais aos da filosofia
de banca ética e finanças verdes. Até ao
momento, o processo tem carecido de
apoio governamental ou privado.

Jornadas de formação Zona rural, Maciço Colombiano
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2. Mutualista “Nuevo Horizonte”
Lugar: 		
Cobertura:
Beneficiários:

Florida, Valle del Cauca
Valle del Cauca
40 Famílias

Criada pela Corporación VIDA com
vítimas e participantes do conflito
armado. O processo foi reconhecido
pela
Presidência da República
através do Dansocial como uma
verdadeira contribuição para a paz e o
desenvolvimento da região.

Integrada por desmobilizados,
deslocados e vítimas da avalanche do
rio El Frayle.
Na sua maioria população afrodescendente.

Corporación VIDA fez formação em
convivência e paz, levou a cabo
actividades de integração comunitária,
sessões de sensibilização solidária,
formação
técnica,
assim
como
assessoria e acompanhamento na
adaptação e legalização da organização
que está actualmente em processo de
consolidação.

Os passos para o processo de
constituição foram, em traços
largos, os seguintes:
•

Identificação do líder da
comunidade.

•

Primeiro contacto com o líder.

•

Pequeno-almoço de trabalho em
lugar e hora definidos por ele.

•

Convocatória através do líder em
formato aberto aos demais líderes.

•

Grupo inicial formado por quarenta
pessoas.

•

Identificação de um líder espiritual.

•

Uma só promessa. O êxito do
processo dá-se, sim, apenas quando
a comunidade o deseja.

•

Resultado. Recuperação da
dignidade e como consequência
melhoria paulatina do seu conceito
de VIDA.

8

ORGANIZACIÓN MUTUAL
Imagem corporativa fornecida por Corporación VIDA

Inauguração de “Nuevo Horizonte”,
Florida, Valle del Cauca. 28 Jun/10

3. “Crediunidos del Cauca”
Organização mutualista
Lugar: 		
Cobertura:
Beneficiários:

Popayán, Cauca
Departamento do Cauca
83 Famílias

Organização solidária formada por ex-funcionários da
antiga Caja Agrária. Nasceu com o sentido de contribuir
para a melhoria das condições de vida dos seus
associados, na sua maioria desempregados, através da
criação de projectos auto-sustentáveis financiados por
Crediunidos.
Assembleia Crediunidos do Cauca Popayán, Cauca

4. “ASMUL” – Associação de Mulheres Líderes
Lugar: 		
Cobertura:
Beneficiários:

Cali e Tumaco
Valle – Nariño
170 Famílias

Associação sem fins lucrativos formada por mulheres
cabeças de família – população afro-descendente,
obrigadas a abandonar as suas casas e fazendas em
diferentes regiões da costa do pacífico, localizandose principalmente em Tumaco e Cali. Perante as
dificuldades próprias da exclusão a que foram
submetidas nos seus novos locais de vida, criaram
por seu iniciativa uma organização através da qual
executaram alguns projectos produtivos.
Graduação em Economia Solidária Cali, Vale do Cauca

Corporación VIDA apoiou-as com formação em solidariedade social, empreendedorismo,
motivação, liderança, projecto de vida e regulamentos, o que lhes fortaleceu a dignidade e
o sentido de pertinência do seu projecto organizativo.
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5. Deslocados da Costa do Pacífico
Lugar: 		
Cobertura:
Beneficiários:

Cali
Vale do Cauca
180 Famílias

A Associação de Deslocados é uma organização sem
fins lucrativos criada por população afro-descendente,
vitima da deslocação forçada, proveniente das zonas
costeiras do Cauca e Vale do Cauca.
São aproximadamente 750 famílias que se instalaram
na zona de Alfonso López e do Distrito de Agua Blanca
na cidade de Cali, a quem a Corporación VIDA apoiou
com processos organizativos, a fim de fortalecer as suas
capacidades para a criação de processos e projectos que
lhes permitam criar rendimentos para a manutenção
dos associados.
Jornadas de formação Cali, Vale do Cauca

6. Programa “Mulheres Ahorradoras”
Lugar: 		
Cobertura:
Beneficiários:

Tuluá
Valle do Cauca
300 Famílias

Programa avançado por Acción Social, Dansocial, município de Tuluá e Fenalco, no qual a Corporación VIDA
formou em economia solidária e empreendedorismo
300 mulheres do programa “Mujeres Ahorradoras”,
deixando a semente para a criação de uma organização
mutualista prestadora de serviços micro-financeiros
para apoiar iniciativas produtivas dos seus participantes.

Graduação Mujeres Ahorradoras,
Tuluá, Vale do Cauca
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A cerimónia de graduação contou com a presença do
Presidente da República, da Câmara Municipal, Fenalco
e Coporatión VIDA.

7. “Florida, Solidaria y en Paz”
“Dialogo Social Solidário”
Lugar: 		
Cobertura:
Beneficiários:

Florida, Vale do Cauca
Sudoeste colombiano
200 líderes participantes

Em 28 de Junho de 2010 decorreu em Florida, no município do
sul do departamento do Vale do Cauca, o Primeiro Encontro Subregional de Economia Solidária “Florida, Solidária Y En Paz” e o
Primeiro “Dialogo Social Solidário”, organizado pela Coporación
VIDA, que contou com a presença do Presidente da República –
DANSOCIAL, Câmara Municipal de Florida e representantes de
sector solidário como o Presidente do Conselho Nacional de Economia Solidária, de CONAMUTUAL e de Conacta. Participaram
dirigentes políticos, empresariais e líderes do sector solidário dos
departamentos do Vale do Cauca, Cauca e Nariño.
Durante o evento decorreu a entrega do primeiro microcrédito
desembolsado pela organização mutualista “Nuevo Horizonte”,
constituída por Corporación VIDA com população vulnerável de
Florida, Vale do Cauca.
O seu montante foi de $200.000.00 para a compra de uma máquina de coser, sendo beneficiária a senhora Nelly Londoño Gómez,
afectada pela deslocação forçada, entregue pelo Doutor Rosemberg Pabón Pabón, Ministro Técnico – Presidência da República.

Doutor Rosemberg Pabón, Director da Dansocial –
Presidência da República.

Líderes do sector solidário e governamental regional e nacional
assistiram ao evento
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8. Fortalecimento “Luz de Esperanza”
Lugar: 		
Cobertura:
Beneficiários:

Tuluá
Vale do Cauca
90 Famílias

“Luz de Esperanza” é uma organização
sem fins lucrativos formada por
630 mulheres cabeça de família
que trabalham como vendedoras
ambulantes, empregadas do serviços
doméstico e vendedoras de mercado.

Coporación VIDA preparou-as para que
implementem esquemas de poupança
e crédito, orientado para o autofinanciamento de micro e empresas
familiares de forma organizada e
rentável.

Jornadas de formação “Luz de Esperanza” Tuluá, Vale do Cauca

9. Fortalecimento “ASOVINF”
Lugar: 		
Cobertura:
Beneficiários:

Tuluá
Vale do Cauca
89 Famílias

Organização de habitação constituída por 89 famílias
deslocadas. Corporatión VIDA fortaleceu a organização
e deu assessoria na formulação de um projecto de
habitação, acompanhando-a na gestão perante
diferentes organismos regionais e nacionais relacionados
com o objecto da associação.
Graduação em Economia Solidária, Tuluá, Vale do Cauca
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10. Fortalecimento ASOPROVI
Lugar: 		
Cobertura:
Beneficiários:

Bugalagrande
Vale do Cauca
40 Famílias

Associação de habitação formada por
40 famílias da área rural do município
de Bugalagrande. Corporación VIDA
fortaleceu Asorpovi com programas
de formação solidária e elaboração do
projecto de casa com o correspondente
acompanhamento.

Jornadas de formação “Asoprovi” Pasantía – Zarzal, Vale da Cauca

11. Fortalecimento da Associação de Habitação
“ASOVINA”
Lugar: 		
Cobertura:
Beneficiários:

Zarzal
Vale do Cauca
122 Famílias

É a executora de um projecto de casa considerado
como emblemático no pais, gerido pelo Departamento
Administrativo Nacional da Economia Solidária –
Dansocial, que o acompanhou desde o início. Trata-se
de um modelo de auto-construção dirigida em local
próprio, fundamentado na organização comunitária
sob princípios e valores solidários.
Modelo Solidário de Casa “Asovina”, Zarzal, Vale do Cauca
O modelo contempla casas de 72m2 construídos. Se está em bruto vale $9,8 milhões,
terminada $10,5 milhões, ou terminada e mobilada $15. milhões. (Preços de 2010).

Corporación VIDA participou no seu fortalecimento
administrativo e organizativo, do mesmo que
acompanhou em assembleias, reuniões e na
estruturação do projecto para ser apresentado
perante o governo nacional.

Vem com um sistema de poupança de água. E ainda tem espaço para cultura de
subsistência.
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12. “Sol del Patía” – Organização Mutualista
Lugar: 		
Cobertura:
Beneficiários:

El Bordo
Cauca
80 Famílias

Com a participação directa de profissionais da
Corporación VIDA, constituiu-se esta organização
solidária com líderes e comerciantes do município de
Patía, com o objectivo de promover o acesso à banca
da população, em especial no sector rural.
Também com a visão de converter-se em geradora
de processos sociais com a população vulnerável. A
inauguração contou com a presença de autoridades
governamentais de índole nacional, regional e
municipal.
Jornadas e formação “Sol del Patía”, El Bordo, Cauca

13. “Asomundi” – Organização mutualista
Lugar: 		
Cobertura:
Beneficários:

Caloto
Cauca
40 Famílias

Integrada por população afro-descendente, indígenas,
camponeses, comerciantes e empregados dos
municípios de Caloto e Corinto no departamento do
Cauca.
O processo contou com o acompanhamento da Câmara
de Caloto, bem como da Organização mutualista
Crediunidos del Cauca.
Inauguração “Asomundi”,
Caloto, Cauca
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14. Programa de donativos
Cobertura:
Beneficiários:

Nacional
População vulnerável

O programa de donativos em espécie de Corporación VIDA
está dirigido para a população vulnerável, em especial mães
cabeça de família e população infantil.
Tratando-se de população adulta, os donativos são
principalmente para a realização de actividades e processos
que lhes permitam melhorar as suas condições de vida.
É o caso do programa de doação de tecidos, de que foram
beneficiárias, entre outras, mulheres deslocadas em Bordo,
Cauca.
A entrega de três mil metros de tecido de diferentes texturas
e qualidades fez-se de forma paulatina, à medida que se
desenvolveu um programa de formação dirigida, no qual as
beneficiárias aprenderam de forma gratuita a confeccionar
trajes típicos.

Doação de tecidos e oficina de confecção,
Mães cabeça de família. El Bordo, Cauca

15. Programa de televisão “VIDA Solidária”
Canal: 		
Cobertura:
Beneficiários:

Cablecauca
8.000 lares
Valle e Cauca

Programa de televisão transmitido por cabo, cujo
formato inclui entrevistas a líderes regionais, nacionais e
internacionais e a membros do governo local e nacional.
Apresentador Óscar Mortiz Molano – Presidente da
Corporación VIDA.

Entrevista ao Doutor Rosemberg Pabón,
Director de Dansocial – Ministro Técnico

Transmite-se formação e assessoria aos telespectadores
em aspectos solidários, fomentando-se a integração
de organizações sociais que beneificiem sobretudo a
população vulnerável da região.
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Bogotá: Cra. 71B Bis No. 12 A 40 Ofc. 5-502
Cali: Carrera 64ª No. 14C-71 Oficina 202J
Popayán: Calle 1 No. 7-14 Ofic. 208 Edificio El Prado
Celulares: (+57) 310.3896153 - (+57) 318.8628469
COLOMBIA - UNITED STATES - EUROPE

DONATIVOS A PARTIR
DE QUALQUER PARTE DO MUNDO
NA CONTA BANCOLOMBIA 806-803414-71
EM NOME DE CORPORACIÓN VIDA

