GARAGEM MULHER

INTRODUÇÃO

Desenvolver ações emergenciais para mulheres em
situação de risco, estimular a prevenção à violência
doméstica e promover a autonomia financeira das
mulheres por meio do avanço da escolaridade e apoio
ao empreendedorismo.

Estimular a participação das mulheres na política e
desenvolver atividades educativas que fortaleçam o
respeito entre homens e mulheres.

DIAGNÓSTICO
A ONU estima que vivem no mundo quase 7,6 bilhões de humanos numa
proporção de aproximadamente 1,01 homem para 1 mulher. Mas a cultura de
submissão da mulher ao homem, presente desde a antiguidade obrigou as
Nações Unidas a criar um departamento próprio para buscar a igualdade de
direitos humanos para as mulheres. No Brasil a ONU MULHERES tem sua sede
em Brasília e a embaixadora brasileira é a atriz Camila Pitanga.
Somos mais de 200 milhões de brasileiros, sendo 51% mulheres (Censo 2010).
Desde a década de 1970, a fecundidade caiu de 6,3 filhos por mulher, para 1,9
(Censos 1970, 2010). A expectativa de vida da população subiu: 78,8 anos para
as mulheres, e 71,6 anos para os homens (IBGE 2014). Todos estes fenômenos
afetam o tamanho e a configuração das famílias, com o aumento de domicílios
urbanos e rurais chefiados por mulheres.
Segundo dado do IBGE, em 2014, as famílias chefiadas por mulheres são 88%
de todas as famílias inscritas no Cadastro Único e que dependem de auxílio do
governo para sua subsistência. Ainda há uma grande proporção de mulheres em
idade ativa e ausentes do mercado de trabalho. Outro número significativo é o
de mulheres que trabalham sem remuneração. Aquelas que são remuneradas
pelo serviço que executam estão deixando os serviços domésticos e agrícolas
para buscar mais espaço na construção civil, comércio, reparação de veículos,
educação e administração pública. Mas, quando se compara os salários em
relação a hora trabalho e a escolaridade existe uma extrema desigualdade.
Cabe a mulher ainda um amplo volume de horas dedicadas aos afazeres
domésticos conhecidas como segunda e terceira jornadas. A mulher
trabalhadora tem que cumprir ainda as jornadas de dona de casa, esposa e ainda
buscar qualificação e educação. E o mais grave são os casos de violência contra
a mulher. Levantamento feito pela USP e publicado no jornal O GLOBO mostra
que nos primeiros dias do ano de 2019 foram registrados 107 casos de
feminicídio. São, em média, cinco ocorrências por dia. Sessenta e oito
terminaram em morte; as outras 39 foram tentativas. É uma tragédia nacional —
há episódios conhecidos em 94 cidades, distribuídas em 21 estados a maioria
acontece nos finais de semana, a arma geralmente é faca ou objeto contundente
e entre 10 casos 7 são cometidos pelo companheiro ou ex-companheiro.

Em Ponta Grossa
A Delegacia da Mulher de Ponta Grossa atende em média mais de duas
ocorrências de abuso e violência contra a mulheres por dia. Em 2018 foram mais
de 900 Boletins de Ocorrência.
A cidade ainda tem pouca representação política feminina, hoje temos uma
deputada, uma vereadora e uma vice-prefeita. Na última eleição foram 156
candidatas para o cargo de vereadora e apenas 1 se eleita, a grande maioria
foram candidaturas somente para preencher a cota dos partidos.

OBJETIVO GERAL

Promover o empoderamento das Mulheres na região dos Campos Gerais

Empoderamento feminino é o ato de conceder o poder de
participação social às mulheres e seu posicionamento nos
campos: sociais, políticos e econômicos. ONU MULHERES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Oferecer assistência às mulheres em situação de risco
Promoção de ações de assistência emergencial para mulheres em
situações de: Pobreza, Saúde e Violência doméstica

Criar ações com objetivo de gerar emprego e renda
Capacitação Profissional de Mulheres para gerar emprego e renda
através de: Cursos de Qualificação, Elevação da Escolaridade, Apoio ao
empreendedorismo.

Estimular a prevenção da saúde da mulher
Criar campanhas de conscientização contra doenças que mais afetam as
mulheres como: depressão, câncer de Mama, HPV e também campanhas
contra a gravidez na adolescência e atividades de inclusão da Mulher
Deficiente na sociedade

Combater à violência doméstica
A violência doméstica é aquela praticada por pessoa do círculo das
relações da intimidade e confiança da mulher (companheiro, marido,
irmão, padrasto, sogra etc.). As condutas mais comuns são agressão
verbal, coação, desqualificação das ações da mulher no dia a dia,
agressão física e subtração de bens materiais que a mulher precisa para
sobreviver.
A proposta do Projeto visa:
Incentivar e promover campanhas com estímulo à denúncia;
Firmar parcerias com nas áreas da saúde, instituições de segurança e
jurídicas;
Promover campanhas para divulgação dos direitos das mulheres;
Criar rede de apoio para as vítimas capacitando lideranças comunitárias
para intervir nos momentos de emergência
Apoio e fortalecimentos de abrigos

Estimular o empreendedorismo feminino
Apoiar o empreendedorismo de mulheres e promover políticas de
empoderamento das mesmas através de assessoria no processo de
administração de seus próprios negócios.
Acesso ao MEI
Assessoria jurídica, Marketing e Contábil
Elaboração do Plano de Negócios
Banco Solidário – pequenos empréstimos para compra de
equipamentos, capital de giro e estoque
Parceria com a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de
Negócios
Parceria com empresas para financiamento de bons projetos

Promover a representatividade da mulher na política
Buscar mais representatividade de mulheres na política para fortalecer o
debate e ampliar os direitos em temas como: assédio, aborto,
maternidade e carreira entre outros, promovendo cursos e palestras de
formação política, assessoramento em mandatos de mulheres

Participar das ações da ONU - Agenda 50/50
Elaborar Projetos de Lei e Campanhas que contribuam com o
compromisso do Brasil junto a ONU de acordo com a Plataforma de Ação
realizada em Pequim no ano de 2015 que estabelece que até 2030 o país
deverá promover ações para estimular a igualdade entre homens e
mulheres conhecida como agenda 50-50

Estimular a participação da mulher na mídia
Projetos de Lei e Campanhas que combatam e estimulem a discussão
sobre o padrão de mulher brasileira imposto pela mídia e a indústria
publicitária.
Ações de defesa contra a discriminação de mulheres profissionais da
imprensa, radialistas, apresentadoras de Tv, Blogueiras e
influenciadoras digitais.
Criar oportunidade para o surgimento de mais mulheres formadoras de
opinião na mídia.

Empoderamento de meninas
Projetos de Lei e Campanhas que ofereçam subsídios para o Estado, as
famílias e a sociedade promoverem a igualdade de gênero e o
empoderamento das adolescentes.

METODOLOGIA
1 – Oferecer assistência às mulheres em situação de risco
Instalação, no mês de março de 2019, de uma sala da GARAGEM
MULHER para atendimento emergencial nos casos de assistência
emergencial de mulheres em situações de: Pobreza, Saúde e Violência
doméstica.
Pobreza
- Doação de Alimentos
- Elevação da Escolaridade
- Inserção em programas assistênciais governamentais
- Encaminhamento à programas de Capacitação Profissional

Saúde
- Realização de Campanhas
- Aquisição de exames laborátoriais
- Orientações quanto aos procedimentos clínicos

Violência doméstica
- Assessoria Jurídica
- Encaminhamento aos órgãos de segurança
- Geração de Emprego e Renda
- Encaminhamento a casas de apoio
- Participação de grupos de alerta

2 – Buscar parcerias para implantação dos demais

objetivos específicos do projeto

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – MARÇO/19
Elaboração
- Lançamento
- Apresentação de propostas para atividades
- Visita a ONU Mulheres
Implantação
- Abertura da Sala da Garagem Mulher
- Atendimentos para as mulheres em situação de risco
- Criação dos grupos de apoio nos bairros

Organização
- Planejamento das Atividades
- Busca de Parcerias
- Espaço Garagem Mulher no programa Ó Repórter

RECURSOS
Implantação da Sala Garagem Mulher
Físicos
Equipamentos de Escritório: mesa, cadeira, computador, impressora e
material de expediente
Humanos
Voluntários
Financeiros
Doações
Parceiros
Garagem da Esperança
Órgãos de Segurança
Empresa JOB

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

Total transparência das ações, investimentos e resultados que serão
divulgados através da prestação de contas na internet através das redes
sociais, sites e pela imprensa.

PARCERIAS
Garagem da Esperança
Órgãos de Segurança
Empresa JOB

