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A Plan International é uma organização humanitária que foi 
fundada há 83 anos com o objetivo de fornecer acomodação, 
comida e educação às crianças que tiveram suas vidas afetadas 
pela Guerra Civil Espanhola.

Hoje, presente em mais de 75 países, continua atuando para 
promover os direitos das crianças e adolescentes e a igualdade 
para meninas.

Acreditamos no poder e potencial de todas as crianças, 
mas sabemos que muitas vezes isso é reprimido pela 
pobreza, violência, exclusão e discriminação. E 
as meninas são as maiores afetadas. 
Trabalhando em conjunto com 
crianças, jovens, apoiadoras/
apoiadores e uma rede de 
parcerias, nós lutamos por um 
mundo justo e enfrentamos as 
causas dos desafios enfrentados pelas 
meninas e pelas crianças em situação 
vulnerável. Nós apoiamos os direitos 
das crianças desde o seu nascimento 
até a idade adulta e possibilitamos que as 
crianças se preparem para responder a crises 
e adversidades. Impulsionamos mudanças na 
prática e na política nos níveis local, nacional 
e global, utilizando o nosso alcance, a nossa 
experiência e o nosso conhecimento.
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A Plan International chegou ao Brasil em 1997 
e, desde então, vem se dedicando a garantir 
os direitos e promover o protagonismo das 
crianças, adolescentes e jovens, especialmente 
meninas, por meio de seus projetos, programas 
e ações de incidência e de mobilização 
social. Tem também viabilizado condições de 
subsistência a muitas comunidades que sequer 
tinham acesso a recursos essenciais, como a 
água. Implementamos projetos no Maranhão, 
Piauí, Bahia e em São Paulo e nossas estratégias 
de incidência política e mobilização social – 
que incluem a atuação em rede com outras 
organizações do terceiro setor e movimentos 
sociais – têm sido muito importantes para pautar 
as demandas das meninas em novos espaços 
do Legislativo, Executivo e na sociedade civil, 
alcançando assim todo o território nacional.
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A Plan international



Nossa atuação é importante e urgente 
para que consigamos ser relevantes 
em um momento de grandes 
dificuldades e incertezas.

Por isso, estendemos o convite a vocês, 
pessoas físicas, empresas, organizações, 
associações locais, governo, para se 
juntarem a nós nesse grande esforço.

A Pandemia de COVID-19 está devastando o mundo, 
colocando graves ameaças à vida e ao bem-estar de milhões 
de pessoas. É nessas horas que as violações de direitos se 
acentuam, impactando diretamente crianças e adolescentes, 
especialmente meninas.

Sabemos que a crise da COVID-19 sobrecarrega os sistemas 
nacionais de saúde, prejudica gravemente a economia e 
coloca milhões de crianças em risco significativo. As meninas, 
em particular, enfrentam ameaças crescentes de violência 
sexual, discriminação e abuso.

Para nos ajudar a responder a esta pandemia, todos os 
escritórios da Plan no mundo estão construindo e priorizando 
as ações do Plano Global de Resposta Humanitária – e aqui 
no Brasil não é diferente. Devemos manter nosso foco na 
igualdade de gênero e em garantir um futuro melhor para 
meninas e jovens mulheres, de acordo com nossa estratégia. 
Neste momento, é necessário tomar medidas de assistência 
humanitária urgentes, que nos ajudarão a fortalecer as 
comunidades onde atuamos, bem como associações, poder 
público e outras organizações para que atuem onde não 
estamos. Chamar a atenção da sociedade e do poder público 
para as questões de violação de direitos e apoiar na criação de 
campanhas de divulgação, leis e sistemas de monitoramento 
que coíbam esta prática.

o contexto

NOSSO PLANO DE RESPOSTA ESTÁ 
ESTRUTURADO EM 4 PILARES:

· Atendimento às necessidades básicas

· Direitos Sexuais e Reprodutivos

· Proteção Contra Violências

· Participação ativa de jovens



Objetivos

Contribuir para que as necessidades 
de Direitos Sexuais e Reprodutivos de 
adolescentes e jovens, especialmente 
mulheres jovens sejam atendidas também 
no período da crise. 

Promover a participação ativa de jovens, 
especialmente meninas e jovens mulheres 
em processos de tomadas de decisão, 
planejamento e prestação de contas também 
durante a crise da Covid-19.  

Contribuir para que as crianças e suas 
familias se mantenham seguras e em 
ambientes protetivos com um olhar sensível 
a gênero e idade no período de isolamento 
social e no periodo de recuperação da crise. 

Apoiar os governos locais e as organizações 
de base comunitária no atendimento às 
necessidades básicas de alimentação e 
higiene, considerando as questões especificas 
das meninas, mulheres, população LGBTIQA+  



Atendimento 
às necessidades 
básicas

Mapear iniciativas locais que estão prestando 
assistência às famílias, tanto do governo como da 
sociedade civil
Criar uma guia de apoio às familias para que  saibam 
como ter acesso aos beneficios oferecidos pelo 
governo como resposta à essa crise. 
Distribuir por meio de parceiros locais, kits de higiene 
e alimentação para as familias em situação de maior 
vulnerabilidade. 

Áreas de atuação



Direitos Sexuais 
e Direitos 
Reprodutivos 

Mapear em cada uma das localidades os locais que 
estão prestando serviços de atendimento pré-natal, 
incluindo adolescentes grávidas. 
Informativo sobre direitos sexuais e direitos 
reprodutivos para distribuir às comunidades por 
diversos meios, inclusive durante distribuição direta de 
ajuda humanitária
Promover campanhas comunicacionais online, sobre 
Gravidez, Infecções Sexualmente Transmissíveis e 
Violência com mensagens chaves para  meninas e 
meninos multiplicadores 
Elaborar guias de apoio para os governos locais para 
que incluam na resposta um olhar sensível a gênero, 
interseccionalidade e Direitos Sexuais e Reprodutivos.
Distribuir às meninas, jovens mulheres material 
relacionado à saúde sexual e menstrual (absorventes, 
preservativos, etc.) 



Mapear em cada uma das localidades os locais que 
estão prestando atendimento aos casos de violência 
contra as crianças e mulheres 
Elaborar material informativo sobre proteção infantil para 
distribuir às comunidades por diversos meios, inclusive 
durante distribuição direta de ajuda humanitária 
Fortalecer as capacidades das instituições que 
compõem o sistema de garantia de direitos para 
responder adequadamente às situações de violências 
baseadas em gênero  
Promover campanhas comunicacionais à população 
sobre a importância da proteção infantil
Elaborar guias de apoio para os governos locais 
responderem adequadamente aos casos de 
violência contra as crianças, meninas e violências 
baseadas em gênero.

Proteção 
Contra 
Violências



Participação 
ativa 
de jovens

Realizar uma escuta com crianças e jovens sobre 
como têm percebido e observado o impacto do 
Covid 19 nas suas vidas e nas comunidades, quais 
ideias de soluções teriam para prevenir e mitigar o 
impacto da crise  
Criar um comitê de jovens para apoiar na elaboração 
e revisão dos materiais a serem construidos  
Promover a utilização do Portal Meninas Líderes 
e outras plataformas  como um espaço seguro de 
compartilhamento e troca de informações sobre 
suas vidas e como estão enfrentando a crise para 
que suas vozes sejam ouvidas e repercutidas em 
espaços de tomada de decisões



Atendimento 
às necessidades 
básicas

VOCÊ CONTRIBUI PARA QUE...
As famílias possam ter acesso a 
informações de qualidade sobre seus 
direitos! Cestas básicas e kits de higiene 
cheguem às famílias!

NECESSIDADE DE ARRECADAÇÃO NECESSIDADE DE ARRECADAÇÃO

AJUDE-NOS A...
Informar às famílias sobre os benefícios a 
que tem direito no período da pandemia! 
Entregar cestas de alimentação e 
kits de higiene às famílias em maior 
vulnerabilidade social.

AJUDE-NOS A...
Desenvolver kits e materiais informativos! 
Apoiar os governos com o fortalecimento 
de capacidades relacionadas aos direitos 
sexuais e direitos reprodutivos! Distribuir 
material educativo a meninas e meninos 
e kits de limpeza e material de higiene 
menstrual para as meninas!

Distribuição de alimentos e materiais 
de higiene para as famílias em 
condições de maior vulnerabilidade.

Sensibilização das comunidades sobre 
questões relacionadas aos direitos 
sexuais e direitos reprodutivos em 
situações de emergência.

Direitos Sexuais 
e Direitos 
Reprodutivos 

R$ 800.000,00 R$ 250.000,00

VOCÊ CONTRIBUI PARA QUE...
Material educativo chegue para as 
famílias! Informações técnicas cheguem 
aos profissionais da saúde, assistência 
social e educação! Material de higiene 
menstrual chegue para as meninas!

Recursos Necessários



VOCÊ CONTRIBUI PARA QUE...
Informações confiáveis sobre a 
COVID-19 cheguem às famílias! 
Meninas participem do Portal 
Meninas Líderes!

NECESSIDADE DE ARRECADAÇÃO

AJUDE-NOS A...
 Fomentar a participação ativa 
de jovens na disseminação de 
informação de qualidade para outros 
adolescentes e jovens! Para que 
meninas possam participar no Portal 
Meninas Líderes e tenham acesso a 
um espaço seguro de aprendizagem e 
compartilhamento de informações!

Mobilização de adolescentes e jovens 
para a disseminação e compartilhamento 
digital de informações!

Participação 
ativa 
de jovens

R$ 100.000,00

Proteção 
Contra 
Violências

NECESSIDADE DE ARRECADAÇÃO

AJUDE-NOS A...
Desenvolver kits e materiais 
informativos! Apoiar os governos com o 
fortalecimento de capacidades para o 
enfrentamento às violências.

Sensibilização das comunidades sobre 
riscos de violências e como atuar nos 
casos em que ocorram!

R$ 150.000,00

VOCÊ CONTRIBUI PARA QUE...
Informações sobre proteção contra 
as violências cheguem às famílias! 
Informações técnicas cheguem aos 
profissionais da saúde, assistência 
social e educação.



http://plan.org.br
https://twitter.com/planbr
http://www.facebook.com/planinternationalbrasil
http://www.instagram.com/planbrasil/
https://www.youtube.com/user/PlanBrasilTV
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