“Esporte não é só para alguns, é para todos!”
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REJUPE
Rede de Adolescentes e Jovens pelo

Esporte Seguro e Inclusivo
EIXOS TEMÁTICOS

ESFERAS DE
ATUAÇÃO

VIOLÊNCIA
COMUNICAÇÃO

AÇÕES
ESTRATÉGICAS

OBJETIVOS
Fazer com que as pessoas
tenham conhecimento dos
seus direitos e deveres
de maneira atrativa e se
interessem em interagir com
os acontecimentos esportivos
como eventos, mobilizações,
discussões sobre o legado dos
megaeventos, etc. de modo
a ampliar a colaboração e
as ações dirigidas à garantia
do direito ao esporte seguro
e inclusivo às crianças e
adolescentes brasileiros

INCLUSÃO E
MOBILIDADE

EDUCAÇÃO E
SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

Plano de ações estratégicas

■■

Desenvolver campanhas de
sensibilização e eventos informativos;

■■

Produzir e distribuir panfletos
chamando atenção para as situações de
risco nos eventos esportivos;

■■

Criar e realizar apresentações teatrais
com enfoque no tema dos megaeventos
e do direito ao esporte seguro e
inclusivo;

■■

Produzir e divulgar vídeos de
sensibilização sobre o tema;

■■

Realizar e participar de programas
de rádio debatendo a problemática dos
impactos ambientais decorrentes de
grandes eventos;

■■

Incentivar projetos escolares de
participação e protagonismo nos eixos
abordados;

■■

Divulgar os eixos temáticos de
maneira dinâmica;

■■

Fomentar o uso da comunicação, por
meio das mídias, para inclusão juvenil
em ações políticas;

■■

Difundir as ações locais para a Rede.

CONTROLE SOCIAL

POSSÍVEIS
PARCEIROS
■■

Escolas

■■

Gráficas

■■

Instituições
ambientais

■■

Emissoras de TV e
Rádios

■■

ONGs com trabalho
direcionado à
inclusão juvenil

■■

Governos municipais

■■

Comitês da Copa

■■

Comitês Olímpicos

“Esporte não é só para alguns, é para todos!”
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REJUPE
Rede de Adolescentes e Jovens pelo

Esporte Seguro e Inclusivo
EIXOS TEMÁTICOS

ESFERAS DE
ATUAÇÃO

Plano de ações estratégicas

Promover a participação da
sociedade em prol do incentivo,
motivação e integração de
adolescentes e jovens pelo
direito ao esporte seguro e
inclusivo, como estratégia
para conquistar espaços,
mobilizar parceiros e obter
melhores resultados nas ações
realizadas

INCLUSÃO E
MOBILIDADE

AÇÕES
ESTRATÉGICAS

OBJETIVOS
■■

■■

VIOLÊNCIA
MOBILIZAÇÃO
EDUCAÇÃO E
SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

■■

SOCIAL

CONTROLE SOCIAL
■■

Promover grandes eventos que
chamem a atenção da mídia e da
sociedade como um todo para a
inclusão de pessoas com deficiência
nos meios esportivos;
Criar ações com adolescentes
dirigidas à sensibilização sobre a
prevenção e enfrentamento a qualquer
tipo de violência durante e depois dos
megaeventos esportivos;
Promover eventos com a participação
da mídia, com vistas a alcançar e
aumentar o comprometimento por
parte dos governos estaduais e outros
possíveis parceiros com as ações em
prol do esporte seguro e inclusivo e
discussão sobre o legado social dos
megaeventos;
Estruturar movimentos locais que
incentivem a compensação de áreas
verdes danificadas durante as grandes
construções esportivas.

POSSÍVEIS
PARCEIROS
■■

Adolescentes e
Jovens

■■

Governo

■■

Escolas

■■

Universidades

■■

Empresas
sustentáveis

■■

ONGs

■■

Clubes esportivos

“Esporte não é só para alguns, é para todos!”
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REJUPE
Rede de Adolescentes e Jovens pelo

Esporte Seguro e Inclusivo
EIXOS TEMÁTICOS

ESFERAS DE
ATUAÇÃO

VIOLÊNCIA
INCIDÊNCIA
POLÍTICA

AÇÕES
ESTRATÉGICAS

OBJETIVOS
Alcançar/obter
o compromisso
das secretarias e
organizações parceiras
na efetivação das
ações propostas pelos
adolescentes e jovens
no contexto da defesa
e promoção do direito
ao esporte seguro e
inclusivo das crianças
e adolescentes

INCLUSÃO E
MOBILIDADE

EDUCAÇÃO E
SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

Plano de ações estratégicas

■■

■■

■■

■■

Provocar iniciativas políticas para a inclusão
e mobilidade segura e qualificada para pessoas
com deficiência, sejam eles esportistas ou não;
Apoiar e fortalecer ações e projetos de
prevenção e enfrentamento à violência nos
períodos de megaeventos esportivos (Copa,
Olimpíadas), assim como no período pós-evento;
Promover melhorias na educação, estimulando
o interesse pelo estudo ambiental por meio
de novos métodos interativos e desafiadores,
incentivando também a ideia de um futuro de
qualidade;
Acionar o Ministério do Esporte para que este
oficialize seu apoio à REJUPE, como estratégia
para garantir a participaçao dos adolescentes nos
espaços de decisão e discusão relacionados com
o tema no nível estadual e municipal;

■■

Acompanhar e fiscalizar a aplicação das
verbas públicas destinadas às obras da Copa
e Olimpíadas e garantir a presença de um
adolescente da Rede nos Comitês locais que
acompanham as reuniões referentes a destinação
desses recursos;

■■

Promover cursos para proporcionar a
qualificação política dos adolescentes, por meio
de universidades e organizações parceiras, com
vistas a fortalecer suas capacidades e habilidades
de intervenção.

CONTROLE SOCIAL

POSSÍVEIS
PARCEIROS
■■

Escolas

■■

Gráficas

■■

Emissoras de TV e
Rádios

■■

Instituições
ambientais

■■

ONGs com trabalho
direcionado à inclusão
juvenil

■■

Governos municipais

■■

Comitês da Copa

■■

Comitês Olímpicos

“Esporte não é só para alguns, é para todos!”
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REJUPE
Rede de Adolescentes e Jovens pelo

Esporte Seguro e Inclusivo
EIXOS TEMÁTICOS

ESFERAS DE
ATUAÇÃO

Plano de ações estratégicas

Promover o intercâmbio de
soluções para problemas em
comum
Proporcionar visibilidade
para instituições e sociedade
civil executoras de boas
práticas no âmbito do esporte

INCLUSÃO E
MOBILIDADE
VIOLÊNCIA
EDUCAÇÃO E
SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
CONTROLE SOCIAL

Incentivar e reproduzir
práticas esportivas inovadoras
TRANSFERÊNCIA

AÇÕES
ESTRATÉGICAS

OBJETIVOS
■■

■■

■■

DE BOAS
PRÁTICAS
■■

POSSÍVEIS
PARCEIROS

Criar plataformas para troca de
experiências entre as instituições
que realizam boas práticas no âmbito
esportivo;

■■

Universidades

■■

Instituições
governamentais

Incentivar práticas esportivas
para crianças e adolescentes de
comunidades carentes e/ou em situação
de risco;

■■

Governo

■■

Sociedade civil

■■

ONGs

■■

Federações
esportivas

■■

Escolas

Criar campanhas sociais para
divulgar experiências e ações em
prol da sustentabilidade e educação,
propiciando a melhoria dos espaços
esportivos privados e públicos;
Realizar palestras ministradas
por adolescentes para outros
adolescentes, jovens e governantes,
de modo a compartilhar vivências
no meio esportivo e boas práticas
de participação dos adolescentes,
mostrando os benefícios desse
processo ativo de participação cidadã.

