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
CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Brincalhona: Atendimento e proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência.
Com a realização do projeto e a reativação do ônibus Brinquedoteca Volante, as comunidades
de alta vulnerabilidade social do município de Volta Redonda passaram a contar com um
instrumento de defesa e proteção às crianças vítimas de violência social e doméstica. Ao todo
foram visitadas 212 comunidades, alcançando 2.653 pessoas.
As ações conseguiram identificar dezenas de caso de violência e abusos e encaminhá-los aos
órgãos legais responsáveis. O projeto pôde resgatar muitas famílias em conflitos e direcioná-las
para atendimentos com psicólogos, fonoaudiólogos e acompanhamento psicopedagógico na
Casa da Criança. Com o apoio de profissionais voluntários, foram ministradas palestras sobre o
tema para pais e professores, o que propiciou uma contribuição importantíssima nos resultados
obtidos.
No retorno às comunidades para uma nova rodada de atividades, a equipe do projeto observou
que a mudança de comportamento das crianças e dos pais foi muito expressiva. O impacto do
programa foi percebido na redução dos danos causados pela violência doméstica, na melhora do
desenvolvimento escolar e na queda dos índices de reprovação. O projeto contou ainda com a
parceria de médicos para tratamentos de saúde em clínicas privadas, diminuindo a espera por
tratamentos na rede pública.

Atividades realizadas:





Visita às comunidades;
Oficinas lúdicas para identificar se a criança está sofrendo maus tratos;
Palestras a pais e professores;
Orientação e encaminhamentos nos casos de violência e de abuso identificados.

O maior destaque que damos é o afloramento da afetividade de todos
envolvidos no projeto, famílias, crianças, agentes e colaboradores.”
Equipe do projeto Brincalhona

Período de Referência: setembro de 2016 a abril de 2017

