A BVSA e a BrazilFoundation monitoram constantemente a evolução e os resultados dos projetos que você
apoia. Esse acompanhamento é reportado através de pelo menos dois relatórios de progresso e um
relatório final de resultados.

Relatório Final

ASSOCIAÇÃO FÊNIX
Reconstruindo Vidas, Fortalecendo Vínculos: Atendimento multidisciplinar para crianças e
adolescentes vítimas de violência sexual ou portadores de HIV.
Foram atendidos pelo projeto de forma direta 115 crianças e adolescentes; o
atendimento inclui pais, irmãos, avós ou outros parentes diretamente envolvidos nas
demandas apresentadas nos atendimentos.
Como resultado, relações intrafamiliares foram ressignificadas e trabalhadas,
encontrando novas formas de abordar as relações comportamentais, entendendo
disciplina sem violência, sem agressividade utilizando a base do diálogo e o
fortalecimento de vínculos afetivos.
Os adolescentes e jovens participantes compreenderam e aprenderam a utilizar a
EduComunicação como recurso tecnológico e técnica para produzir, de forma jovem,
dinâmica e atrativa, conteúdos que discutem questões relativas a direitos humanos,
diálogo e cultura de paz.
O Projeto conseguiu não só dar continuidades nas ações, mas também pode
proporcionar aos participantes a inclusão em Conselhos e Comissões das quais a
instituição faz parte. Houve planejamento e encontros para a formalização de uma
frente parlamentar em prol de crianças, adolescentes e jovens soropositivos e hoje
atuam em várias capacitações e oficinas oferecidas pela instituição para outros possíveis
protagonistas no tema.

Atividades realizadas:






Oficinas sobre produção de cartazes e banners, fotografia e uso de redes sociais;
Dinâmicas e debates sobre sexualidade e doenças sexualmente transmissíveis (DST);
Atendimentos individuais aos jovens;
Mediação de Conflito junto às famílias;
Encontro de pais.

Foi muito bom, a experiência foi maravilhosa. As pessoas que conheci também
foram maravilhosas, considero o grupo uma segunda família, que me acolheu de
uma forma tão calorosa que não tenho nem palavras que expressem como me
sentia bem cada vez que estava com vocês.”
Matheus Ferreira, Grupo de Jovens, 19 anos

Período de Referência: Junho de 2017 a Junho de 2018

