PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL VOLTADO À
PREVENÇÃO DA PROSTITUIÇÃO INFANTIL E A DEFESA DE
PESSOAS SOROPOSITIVO.

Paranaguá, 23 de julho de 2015.

1.1. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL VOLTADO À
PREVENÇÃO DA PROSTITUIÇÃO INFANTIL E A DEFESA DE
PESSOAS SOROPOSITIVO.

1.1.1. Introdução
Estabelecer estratégias de comunicação e divulgação de informações
com as populações ao entorno do empreendimento sobre a importância do
combate à prostituição infantil, buscando novas relações pessoais entre a
comunidade, combatendo toda e qualquer forma de violação dos direitos
humanos, contra qualquer forma de discriminação e preconceito.

1.1.2. Objetivos.
O Programa objetiva construir e estabelecer relacionamento diretamente
com

as comunidades

usuárias e

também

com

as do

entorno

do

empreendimento, compreendendo as escolas, universidades, associações
comunitárias e trabalhadores das proximidades ao porto.
Além dessas, imprensa, entidades empresariais, clubes de serviços e
instituições públicas cumprem o importante papel por serem formadores de
opinião e constituírem as forças indiretas influenciadoras do sistema. Visa
ainda à produção e disponibilização contínua de informações, através de
canais e diversas ferramentas de comunicação, para a interação e diálogo
entre o empreendedor e a sociedade, com o objetivo de prevenir e orientar os
problemas relacionados com a prostituição infantil.
O Programa possibilita o despertar de uma consciência participativa das
populações atingidas, ou não, trazendo à tona um importante processo de
educação. Com os canais diretos de comunicação disponibilizados pelo poder
público, a comunidade pode dar voz e participar ativamente utilizando o Disk
100.

1.1.3. Projeto de Ações a Serem Desenvolvidas
A metodologia do programa estabelece uma articulação entre as
principais partes envolvidas, desenvolvendo atividade e ações de comunicação
para estabelecer resultados positivos. Atuar no combata à prostituição infantil e
em defesa do soropositivo, incentivando-os e organizando-os para lutar em
defesa dos interesses coletivos, prestar assistência material, quando houver
pessoa e família em situação de risco emergencial; investir no desenvolvimento
da pessoa humano como um todo, valorizar e incentivar ações que venham a
incluir dar dignidade a quem mais precisa, ampliando oportunidades de
trabalho e criando condições para o aumento da renda, visando à importância
do ensinar a fazer e não simplesmente dar.

Ações a serem desenvolvidas:
•

Prevenção: palestras, roda de conversa (escolas empresas,
associações comunitárias) e oficinas;

•

Evangelização: através de momentos de místicas, espiritualidade
e vigílias,

•

Formação de agentes pastoral da AIDS;

•

Oficina de Geração de Renda (artesanato, pintura em tela,
bordado, etc...)

•

Oficina de Musica;

•

Oficina de Técnica Vocal;

•

Alfabetização de Adultos;

•

Adesão ao medicamento: através de reuniões em grupo,
orientações e subsídios técnicos, fornecimento de leite e cestas
básicas;

•

Visitas domiciliares e hospitalares;

•

Incidência Política: Participação nas diversas instâncias políticas
visando garantir os direitos das pessoas vivendo com HIV e Aids;

•

Orientações sobre Direitos Humanos.

1.1.4. Cronograma

Atividade

Data

Custo

Liberação de verba

10

R$1.200,00

O valor de R$1.200,00

Será disponibilizado a
instituição por 12 meses.

Especificações das atividades:
As empresas

CPA ARMAZENS GERAIS LTDA, PASA e Álcool do

Paraná terão o comprometimento por no mínimo 12 meses em oferecer apoio
as ações da entidade.
O valor que será ofertado mensalmente será de R$1.200,00 (mil e
duzentos reais).
A entidade executará a administração desse valor e colocará a verba
naquilo que assistencialmente for mais urgente e em campanhas contra a
prostituição infantil.
Após o aceite da participação da empresa no projeto da instituição
acompanharemos o cronograma de ações da instituição e a disponibilização da
verba.

1.1.4.1. Equipe.

Lar Acolhedor Nossa Senhora do Rocio / Grupo Teatral Bumba meu Boi
CNPJ – 07378983/0001-43.

O LAR ACOLHEDOR NOSSA SENHORA DO ROCIO, Pastoral da AIDS,
é uma entidade da sociedade civil de direito privado, com fins não lucrativos de
caráter educacional, cultural, assistencial, religioso ecumênico, e tem por
finalidade buscar meios alternativos para a auto-sustentabilidade das famílias e
geração de renda.
O LAR ACOLHEDOR NOSSA SENHORA DO ROCIO, Pastoral da AIDS
realiza trabalho de prevenção organizando palestra e oficinas em empresas,
escolas

e

comunidades.

Capacitando

novos

agentes

pastorais

para

desenvolver trabalhos de multiplicadores de informações.
O Grupo Teatral Bumba Meu Boi, tem atuação nas áreas de Prevenção
e Promoção da Saúde (orientações, disponibilização de preservativos
palestras, capacitações em saúde etc.), Teatro (Escolas, Associações de
Bairros, SIPATs etc.)

1.1.5. Trabalhos Executados pelo Lar Acolhedor Nossa Senhora
do Rocio:

Palestra em Escolas

Formação de Novos Agentes

Palestra em Escolas

Ações de prevenção à saúde.

Ações de Promoção à Saúde.

Trabalho com Jovens e Adolescentes

Trabalho com Jovens e Adolescentes

Passeata 1º de Dezembro

Trabalho de Prevenção, Promoção e Divulgação.

