Workshops sobre Proteção Infantil
para parceiros no Exterior
Não existe um país ou uma sociedade sequer em que meninos e meninas não sofram abuso
e violência sexual. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, 10% de todos
os meninos e 20% de todas as meninas do mundo são vítimas de violência sexual. O
número de ocorrências não denunciadas é provavelmente muito maior. Crianças atendidas
por instituições assistenciais correm um risco ainda mais elevado de sofrerem abuso e
violência sexual. Agressões violentas, como a punição corporal e outros métodos
disciplinares que envolvem violência física e psíquica, continuam sendo bastante comuns
nos dias de hoje. Isso se deve à falta de conhecimento e imposição das leis, ao descaso em
relação aos Direitos da Criança e igualdade de direitos, à formação educacional inadequada
e à falta de conhecimento sobre métodos disciplinares alternativos. Muitas vezes,
organizações de cooperação para o desenvolvimento e de ajuda humanitária, tanto locais
como internacionais, dispõem, quando muito, de uma quantidade pequena de sistemas
estruturados que oferecem proteção preventiva a crianças e apoio adequado em caso de
violência sexual ou maus-tratos, e que buscam a responsabilização do malfeitor. Essas
organizações normalmente atuam em contextos frágeis, nos quais a proteção infantil é ainda
menor em razão das circunstâncias locais difíceis. Com isso, não é raro que potenciais
malfeitores façam uso dessas organizações para obter acesso às crianças. Na maior parte
dos casos, as organizações atuantes não conhecem de maneira suficiente os entes públicos
e privados capazes de oferecer apoio no campo da proteção infantil. Com isso, não há um
acompanhamento suficiente dos incidentes e as crianças atingidas são privadas de
atendimento adequado.
Uma das tarefas centrais da Kindernothilfe é proteger as crianças contra abuso e maustratos, proporcionando-lhes um ambiente seguro no qual seus direitos são respeitados. Para
tanto, a Kindernothilfe oferece um programa de treinamento cujo objetivo é fazer com que a
proteção infantil se torne um componente natural do trabalho das organizações de
cooperação para o desenvolvimento e de ajuda humanitária. Através de três módulos
sucessivos, as organizações participantes aprendem a desenvolver e implementar suas
próprias políticas de proteção infantil. Cada workshop é seguido de uma fase de
implementação, na qual o conteúdo abordado é colocado em prática. O programa é
baseado em diferentes metodologias de aplicação prática e inclui, além da contribuição de
especialistas, exercícios práticos baseados em cenários realistas e exemplos específicos do
país em questão.
A Kindernothilfe apoia, no mundo todo, projetos que contribuem para a efetivação da
Convenção sobre os Direitos da Criança. Mais de 650 organizações de 30 países diferentes
participaram de workshops da Kindernothilfe e aprenderam a incorporar sistemas de
proteção infantil ao seu trabalho cotidiano. Agora, a Kindernothilfe quer transmitir esses
ensinamentos a outras organizações e instituições interessadas.

1

Conteúdo do programa
Módulo 1 ( 3 dias)
Objetivo: oferecer aos participantes conhecimento abrangente na área de proteção infantil e
capacitá-los a desenvolver uma política de proteção infantil própria para sua organização.
Temas abordados:
1. Enquadramento cultural e jurídico dos Direitos da Criança e proteção infantil
2. Definição de abuso e maus-tratos de crianças
3. Tipos de abusos e maus-tratos, atitudes, valores e definições
4. Identificação de riscos e gerenciamento de riscos
5. Padrões da "Keeping Children Safe Coalition"
6. Elementos de uma política de proteção infantil
7. Autorreflexão das organizações
8. Estratégias preventivas (recursos humanos, normas de conduta e padrões de
comunicação)
9. Sistema de gerenciamento de casos (pessoas envolvidas, funções, processos, proteção
de vítimas, etc.)
10. Elaboração de um plano de ação e estratégia de implementação prática

Módulo 2 ( 4 dias)
Objetivo: capacitar os participantes a implementar o sistema de proteção infantil elaborado e
a colocá-lo em prática em conjunto com crianças.
Temas abordados:
1. Status quo e troca de experiências
2. Medidas de prevenção e gerenciamento de casos
3. O sistema local de proteção infantil
4. Conceito de participação da criança
5. Capacidade dos funcionários de se comunicar com crianças de maneira gentil e amigável
6. Iniciativas de proteção da criança no nível de projeto
7. Capacitação de funcionários adultos
8. Introdução ao kit de ferramentas de proteção infantil
9. Participação da criança no sistema de proteção infantil
10. Elaboração de um plano de ação e estratégia de implementação prática

Módulo 3 ( 2 dias)
Objetivo: capacitar os participantes a melhorar suas próprias políticas de proteção infantil
através da troca de experiências com outras organizações, e a ajudar a expandir os
sistemas públicos de proteção infantil por meio da criação de redes e da atuação no campo
de advocacia.
Temas abordados:
1. Identificação de progressos e experiências de aprendizagem durante a implementação
2. Sucessos e desafios no gerenciamento de casos
3. Sucessos e desafios relacionados às iniciativas de proteção infantil no nível de projeto
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4. Acompanhamento da implementação prática da política de proteção infantil
5. Proteção infantil online
6. Sistema nacional de proteção infantil
7. Próximos passos e avaliação dos workshops
Os workshops são conduzidos por treinadores regionais experientes em conjunto com
treinadores locais, levando em conta o contexto cultural específico e permitindo o
acompanhamento da fase de implementação. A organização dos workshops é coordenada
pela Kindernothilfe, com o apoio de parceiros locais que são responsáveis pela logística.
Caso haja interesse em um de nossos workshops, entre em contato conosco.
Trabalharemos em conjunto com sua organização para adaptar a estrutura dos módulos do
workshop às necessidades específicas da sua organização e de seus parceiros. Juntos,
podemos contribuir de maneira significativa para promover a proteção infantil no mundo.
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