
C

onectar a atividade filantrópica com os 

desafios sociais contemporâneos para 

potencializar o impacto social das insti-

tuições da comunidade judaica permeou o 

Programa Yala: Gestão e Desenvolvimento para 

Organizações da Sociedade Civil (OSC), que 

está concluindo a sua primeira edição. Resultado 

de uma parceria inédita formada pela aliança 

estratégica entre a Fundação Arymax e o Instituto 

Samuel Klein, a iniciativa precisou se adaptar ao 

contexto da pandemia para manter firme o 

propósito de acelerar 17 OSC, em um processo 

– inspirado no universo das startups e dos negó-

cios de impacto – conduzido pela empresa 

Phomenta. 

 

Na análise de Leonardo Chaim, coordenador do 

programa de apoio à comunidade judaica da 

Arymax, o Programa Yala trouxe inovação aos 

processos organizacionais e introduziu ferramen-

tas para dar suporte à resolução dos desafios 

atuais de gestão, governança e sustentabilidade. 

“Iniciamos o programa em fevereiro, seguindo 

um planejamento que teve de ser totalmente 

revisto frente à demanda de distanciamento 

social, migrando para o mundo virtual. Embora o 

panorama fosse profundamente desafiador, a 

capacidade de todos os envolvidos de abraçar a 

adaptação necessária se revelou extraordinária. 

A integração entre as lideranças das organiza-

ções e o fortalecimento da rede dos profissionais, 

mostrou que o programa aconteceu no momento 

certo, favorecendo a troca de experiências e      

criação de projetos colaborativos, que beneficia-

ram mais pessoas da comunidade judaica. Além 

disso, o programa instrumentalizou os partici-

pantes com as mais modernas técnicas utilizadas 

pelas organizações sociais, para que tenham as 

melhores práticas”, afirma.  

 

“Uma das participantes do programa, Cláudia 

Donegá – gerente-geral do Programa Fundo de 

Bolsas, que é voltado ao apoio à educação 

judaica –, conta que os profissionais da organiza-

ção chegaram ao Yala com a expectativa de 

assimilar novos instrumentos de gestão. Como 

aprendizados, a executiva destaca a visão de 

usar capacidades e potencialidades de forma 

estruturada, consolidando dados que dão 

suporte às informações a serviço de resultados 

consistentes. “Refletir em cima de dados e criar 

processos de trabalho mais eficientes foram, na 

minha opinião, os principais valores trazidos pela 

iniciativa para o Fundo de Bolsas, ao lado do 

encontro com outras organizações”, afirma, 

acrescentando que já implementaram alguns dos 

conhecimentos, em especial, a utilização de     

ferramentas de facilitação para trabalhos em 

grupo, aplicadas com voluntários para a           

construção de um novo projeto. “Acredito que       

o trabalho em rede fortalece o ser humano e, a 

partir dele, fortalecemos as organizações e a    

cultura de doação", defende. 

 

Morris Ely, gerente-administrativo da Federação 

Israelita do Estado de São Paulo (FISESP),     

afirma que participar do Yala foi uma experiência 

enriquecedora por ver que profissionais com 

objetivos complementares têm muito para com-

partilhar. “A formação de networking e a inte-

gração entre os profissionais foram visíveis. Em 

um momento no qual cada participante enfrenta-

va desafios próprios, o programa funcionou como 

um porto seguro para discutir novos projetos; 

houve um comprometimento com o que cada 

organização precisava naquele momento. Existia 

um sentimento de parceria e pertencimento 

grande; um braço sempre estendido e disponibi-

lidade para ajudar. Essa característica foi muito 

importante”, analisa. De acordo com Ely, a rede 

que se formou deve continuar e abarcar novas 

pessoas para essa construção estratégica da 

vida comunitária e de como as organizações 

podem atuar com novos insumos e olhares. 

“Profissionais qualificados e fortalecidos resultam 

em organizações mais fortes; essa valorização  

da profissão comunitária, trazida pelo programa, 

foi muito importante”, salienta. 

 

Para Yael Sandberg Esquenazi, diretora-executi-

va do Instituto Samuel Klein, uma palavra que 

define essa primeira edição é superação. “Houve 

uma predisposição em aceitar as mudanças e 

adaptações necessárias diante de um cenário 

muito diferente do que havíamos imaginado. 

Todos tiveram uma alta capacidade de se reorga-

nizar para uma modalidade virtual e puderam se 

beneficiar, em um momento singular, da escuta e 

do acolhimento proporcionados pelo programa”, 

afirma. Segundo ela, o Programa Yala andou de 

mãos dadas com os profissionais das organiza-

ções durante a pandemia, endereçando desafios 

à medida que aprofundava conhecimentos e    

fortalecia o trabalho em rede. A parceria com a 

Arymax, na opinião da executiva, foi muito rica. 

“É muito bom tomar decisões importantes, quan-

do não estamos sozinhos. Essa parceria nos 

trouxe essa construção conjunta, destinada a 

uma nova narrativa para o profissional comu-

nitário”, afirma.  

 

Diante da complexidade do mundo atual, a 

Fundação Arymax e o Instituto Samuel Klein 

reafirmam o propósito de preservar os valores da 

comunidade, no exercício de uma filantropia 

comprometida em solucionar com maior eficiên-

cia os novos desafios sociais.   

A coluna ARYMAX, criada em homenagem a Antonietta e Leon Feffer, tem como objetivo disseminar iniciativas com comprovado impacto social 

positivo, apoiadas pela Fundação ARYMAX, em prol do fortalecimento das organizações da comunidade judaica e da sociedade brasileira.

Por Betânia Lins

Programa Yala fortalece rede de organizações 

da comunidade judaica 
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