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PROJETO
18 de Maio é Todo Dia
ROTARACT CLUB ITABUNA SUL - D. 4550
Data Hora Cadastro / Alterado em: 30/06/2018 19:06:46
E-mail do Clube: rotaractitabunasul@outlook.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/RotaractItabunaSul/
Justificativa:
O Dia 18 de Maio é uma data instituída como ?o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes?, é uma campanha Nacional de enfretamento a este problema que tem como objetivo a mobilização em
convidar a sociedade a assumir a sua responsabilidade contra o abuso e a exploração de meninas e meninos. Com o slogan
?Faça Bonito ? Proteja nossas Crianças e Adolescentes?, a campanha é uma das atividades que marcam o 18 de Maio. Na
cidade de Itabuna o dia Nacional ficou marcado com a mobilização do Conselho Tutelar, Prefeitura, Instituições
educacionais e da sociedade civil organizada que realizaram uma passeata no centro da cidade e um evento no Centro
Estadual de Educação Profissional em Biotecnologia e Saúde de Itabuna - CEEP, onde aconteceram apresentações e
palestras com o intuito de informar e contribuir com o combate abuso e exploração sexual de crianças e adolescente.
Nesse contexto, o Rotaract Club Itabuna Sul, na condição de parceiro, em conjunto com o Conselho Tutelar de Itabuna e o
Programa Escolas Culturais idealizaram o projeto ?18 de Maio é Todo Dia?, onde ocorrerão nos dias 18 dos meses de Junho
a Novembro de 2018, no colégio Luiz Eduardo Magalhães de Itabuna, ações para problematizar a necessidade de proteção
de nossas crianças e adolescentes do abuso e exploração sexual. Em cada dia 18 dos meses subsequentes será proposto
um tema a ser discutido e debatido nas rodas de conversas, que serão mediados por palestrantes que advogam e
trabalham na área de proteção de crianças e jovens.
Objetivo Geral:
Informar a população sobre a necessidade de proteger as crianças e adolescentes do abuso e a exploração sexual.
Objetivo Especifíco:
- Discutir com o público sobre as formas de combate ao abuso e exploração sexual;
- Fomentar o diálogo entre família, juventude, escola a respeito do tema;
- Problematização a proteção de Crianças e Adolescentes;
- Incentivar as denúncias de possíveis abusos e exploração.
Categoria
Principal:

- Comunidade

Outras Categorias:

- Internos

Data Início:

18/06/2018

Data Fim:

18/11/2018

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no
0006 - Rotaractianos
Projeto:

Público Alvo:

- até 12 anos
- de 13 a 18 anos
- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos

Meios de Divulgação:
Postagens nas redes sociais (Facebook, Whatsapp, Instagram);

Parcerias:
Conselho Tutelar de Itabuna;
Projeto Escolas Culturais.
Cronograma de Atividades:
16/06/2018 Entrevista a Rede Record de Televisão - Divulgação
18/06/2018 Realização do Primeiro momento do Projeto

Descrição:
Articular vontades, competências e os sonhos de uma Itabuna melhor para todos nós é a "liga" que uniu o Projeto Escolas
Culturais, Coordenado por Tacila Sousa; Conselho Tutelar de Itabuna representado pelo vice coordenador, Washington
Alves e o Rotaract Itabuna Sul representado por Glauber Santos, idealizaram no dia 24 de maio de 2018, a extensão do
debate e mobilização do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, com o
intuito de todo os dias 18 de cada mês, iniciando em junho com termino em novembro, fossem realizadas rodas de
conversas provocativas, problematizadoras e construtivas, que ofereçam a comunidade de Itabuna informações, ajudas e
acompanhamentos aos problemas ocasionados pelo abuso e exploração de jovens da nossa cidade. Sendo assim, as rodas
de conversas contam com as presenças de palestrantes que trabalham dinamizando e mediando o bate papo com o
público presente no Colégio Modelo. A cada mês o dia 18 terá subtemas a serem trabalhos e discutidos, realizando assim o
espaço de conversas, apresentações culturais, teatrais, testemunhos e ensinamentos de como se devem realizar o
combate ao abuso e exploração sexual de crianças adolescente.
URL Site:

https://bit.ly/2Kph9Dz

Fotos do Projeto:

https://bit.ly/2Kph9Dz

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Aguardando o termino do Projeto
Grau de
Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Exploração sexual; Crianças e Adolescentes; Diálogo

Resumo:
o Rotaract Club Itabuna Sul, na condição de parceiro, em conjunto com o Conselho Tutelar de Itabuna e o Programa Escolas
Culturais idealizaram o projeto ?18 de Maio é Todo Dia?, onde ocorrerão nos dias 18 dos meses de Junho a Novembro de
2018, no colégio Luiz Eduardo Magalhães de Itabuna, ações para problematizar a necessidade de proteção de nossas
crianças e adolescentes do abuso e exploração sexual. Em cada dia 18 dos meses subsequentes será proposto um tema a
ser discutido e debatido nas rodas de conversas, que serão mediados por palestrantes que advogam e trabalham na área
de proteção de crianças e jovens.
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