Informações institucionais
I.

A Associação Raízes

A Associação Raízes para a língua e a cultura brasileira foi fundada em novembro de
1996 por um grupo de cidadãos brasileiros residentes em Genebra e dedicou-se
inicialmente ao ensino da língua portuguesa para crianças brasileiras.
Estatutariamente, é uma associação sem fins lucrativos, vínculos políticos ou
religiosos, regida pelos artigos 60ss do Code Civil Suisse. Reconhecida como
entidade de utilidade pública de acordo com a decisão do Conselho do Estado de
Genebra do dia 13 de junho de 2001 a Associação Raízes está habilitada a
estabelecer atestações para dedução fiscal relativas às doações recebidas.

Seus objetivos
♦ Promover o ensino de língua portuguesa do Brasil para crianças, adolescentes e
adultos;
♦ Reunir a comunidade brasileira residente em Genebra e à proximidade na ocasião
de eventos culturais e atividades ligadas à cultura brasileira;
♦ Favorecer a integração de brasileiros residentes na Suíça.

Infra-estrutura
A associação tem sua sede em uma sala de 35 m2 alugada no prédio da “Maison des
Associations”, Rue des Savoises 15 – 1205 Genebra.

Diretoria
A Associação é dirigida por um comitê (em anexo), que trabalha sob a base do
voluntariado, sem qualquer remuneração.
As atividades da Raízes são financiadas por subvenções e doações públicas e
privadas, pelas contribuições dos associados, taxas escolares e pelas receitas obtidas
nos
diversos
eventos
organizados
pela
Associação.

II. A Escola Raízes
O ensino de português do Brasil e de francês para um público brasileiro é a
prioridade de nossa associação. A tabela abaixo resume os dados do último ano
letivo de nossos 4 cursos.
Português para
crianças

Português para
adultos

Francês para a
comunidade
brasileira

N° de alunos

75

25

30

N° de
professores

5

2

3

N° de turmas

8

6

3

Salas utilizadas

Escolas públicas do
cantão

sede da Raízes

sede da Raízes

Apoio
institucional

Consulado do Brasil
em Genebra e
Departamento de
instrução pública
(Etat de Genève)

Consulado do
Brasil em Genebra

Consulado do Brasil
em Genebra e
Bureau de
l’intégration des
étrangers (Etat de
Genève)

---

Bureau de
l’intégration des
Étrangers (Etat de
Genève)

Bureau de
l’intégration des
Étrangers (Etat de
Genève)
Apoio financeiro

Fondation Hans
Wilsdorf
Empresas
brasileiras,
doadores privados
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