Relatório Semanal – Proteção
Dundo, Angola
Agência: UNICEF, CARITAS, MDM, JRS
Data: 11 TO 16/09/2017

DESTAQUES:
(resumo das actividades que ocorreram durante esta semana)
UNICEF
Lançamento - Projecto Mais Cidadania
O objectivo Geral projecto- Fortalecer o Sistema Provincial de Protecção dos Direitos da Criança,
através da implementação de programas de reforço das capacidades dos responsáveis que
intervêm no sistema de garantias dos Direitos das Crianças; e contribuir para a defesa,
dignidade, promoção e bem-estar das crianças, das mulheres e dos homens vítimas de abusos e
exploração dos seus direitos. Programa radiofonico, "Mais Cidadania" em parceria com CICAJ,
em linguas nacionias e locais;
JRS









Planificação e Preparação de pacotes de sessões de palestras a serem dirigidas aos
distintos órgãos de polícia nacional;
Encontro com comandantes de alguns ramos da policia nacional;
Aulas de Alfabetização e Ensino da Lingua Portuguesa à Crianças, adolescentes e adultos
do Centro de Cacanda e Lovua;
Confessionamento e distribuição de 2 refeição quente por dia (pequeno-almoço e almoço)
aos doentes hospitalizados nos hospitais do Dundo;
Apoio no transporte de doentes com altas hospitalares de Dundo para Lovua, Cacanda ou
Lovua para hospitais de Dundo;
Monitoramento e supervisão da casa das crianças e pré-adolescentes desacompanhadas
de Cacanda;
Apoio na montagem ou correcções de tendas das familias vulneraveis ou com
necessidades especiais (Lovua)
Assistência, acompanhamento e monitoramento das duas crianças (ex milicia) e
respectiva familia

ANÁLISE DAS NECESSIDADES:
(breve resumo do que ainda pode ser aperfeiçoado e/ou do que falta fazer e como)
UNICEF
Maior articulação entre os parceiros
JRS
Mantém a urgência, em acelerar a disponibilização de condições e ferramentas necessárias para
que, as famílias construam as suas latrinas individuais

RESULTADOS:
UNICEF
Participação de 186 participantes,no lançamento das várias estratos sóciais, INAC, MINARC, CICAJ,
F.A.A, Policiais "ordem pública, fronteira, etc", Justiça, delegações Municipais dos Serviços Sociais,
Estudantes Universitários, UNHCR, JRS, UNICEF, Tribunal, ....
JRS
É sempre urgente a necessidade de ter espaços razoáveis para o exercício da educação informal no
lovua (em áreas estratégicas que facilitam a mobilidade dos utentes)
Continua premente a necessidade de distribuir kits com ferramentas essenciais para ajudar as
famílias nos desmatamento e limpezas dos seus lotes e áreas circundantes, para uma conveniente
instalação das tendas e seguridade das respectivas familias (com destaque para velhos, crianças,
idosos e deficientes fisicos);

*Continua a pertinência de acelerar o estabelecimento da área de implantação da praça/mercado
dentro do centro do Lovua, para organizar e disciplinar a pratica do pequeno comercio, bem como
controlar os produtos comercializados para garantir segurança e qualidade a todos os utentes;

