Objetivos do Eixo 1 - Direito à Cidadania, à Participação Social e Política e à Representação Juvenil
Objetivos

Ação
Convidar jovens interessados em participar de encontros com o conselho e associações no Estado do
Paraná.
Trabalhar no desenvolvimento participativo da população, por meio do envolvimento mais ativo e expressivo dos jovens em conselhos, associações e outras organizações que tenham plano de acesso
ao diálogo com o poder público.

Promover o envolvimento ativo dos jovens nos
Desenvolver materiais Online e físico com informações de reuniões e encontros do conselho para a
conselhos, associações e população interessada ter acesso.
outras organizações.

Metas

Ampliar a participação das juventudes nos espaços de discussão e deliberação sobre temas que envolvem a sociedade.

Publicizar os espaços de reuniões e encontros para às juventudes ampliando a possibilidade de participação.

Indicadores
Comparativo dos registros de participação dos jovens
nas reuniões do conselho e associações, ao longo da
vigência do plano.

Divulgação das reuniões dos conselhos e outros espaços de reunião para participação das juventudes.

Promover a capacitação de adolescentes para compreensão do espaço em que estão inseridos.

100% dos adolescentes inseridos em projetos sociais.

Número de capacitações realizadas

Articular ações e serviços de diferentes políticas setoriais através dos Centros da Juventude

26 municípios estaduais

Número de ações realizadas nos Centros da Juventude a partir da articulação entre as políticas setoriais

Prazo

2021-2023

SEJUF/CEJUV

2021-2023

SEJUF/CEJUV
SEJUF/DPCA/CEDCA

Ação continuada

SEJUF/DPSB/SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação continuada

SEJUF/DPSB/SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

40 adolescentes e jovens de 14 a 24 anos de idade prioritariamente em risco social.
Capacitação para Adolescentes.
Promover o programa Bolsa Agente de Cidadania
Realizar o trabalho intersetorial nas políticas para a Juventude, tanto na elaboração quanto no processo de monitoramento das políticas desenvolvidas.

Juventude nas políticas
públicas

Incluir em planos de políticas públicas, etapas específicas de diálogo, buscando uma forma de obter
um monitoramento e avaliação mais preciso quanto às diferentes necessidades e o seu atendimento.

Garantir a participação
Promover a participação de Adolescentes de grupos sociais diversos por meio do ambiente virtual e
de adolescentes nos
presencial de participação no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
Conselhos Estaduais dos
Direitos da Criança e do
Abrir canais de diálogo sobre direitos, as diversidades e igualdades existentes
Adolescente (CPA)

Municípios onde foram implantados os centros da Juventude

Número de jovens em risco social recebendo Bolsa
Agente de Cidadania

Monitorar o desenvolvimento de políticas para juventude desenvolvidas de forma intersetorial

Políticas públicas para juventudes, realizadas de forma
2021-2023
intersetorial.

Efetividade do Plano Estadual da Juventude

Ações do Plano Estadual da Juventude atendidas
pelas políticas setoriais

Garantir a representatividade de adolescentes no CEDCA

Número de adolescentes participando no CEDCA e
representatividade, bem como o número de participações.

SEJUF/CPJ

2021-2023

SEJUF/CPJ

2021-2023

SEJUF/DPCA/CEDCA

Fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura de seus vínculos e promover seu acesso
e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida - PAIF

SEJUF/DPSB/SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)

Diminuir as situações de extrema pobreza rompendo com o ciclo intergeracional da pobreza das famílias em situação de vulnerabilidade e risco

SEJUF/DPSB/SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)

Atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade através do PAIF, promovendo o desenvolvimento e superação da
condição de vulnerabilidade.

Realizar e prestar apoio
técnico e financeiro aos
municípios na execução
do SCFV

Responsável

Famílias atendidas e desligadas do programa, por
superação da condição de vulnerabilidade.

Ação continuada

SEJUF/DPSB/SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Garantir aquisições progressivas, de acordo com seu ciclo de vida a fim de complementar o trabalho
social com famílias realizado pelo serviço de proteção e atendimento integral a famílias (PAIF) e prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social.

Garantir o fortalecimento
Realizar repasse de recursos para fortalecimento de projetos de “Ações para Adolescentes e jovens”
de projetos em virtude da
que sofreram perdas parentais em virtude da pandemia da SARS-Covid 19
Pandemia do COVID-19

Dar suporte aos adolescentes e jovens que tiveram perdas
parentais diante da Covid-19

PLANO DE AÇÃO

Número de adolescentes e jovens assistidos .

2021-2022

SEJUF/DPCA/CEDCA/SECRETARIAS
MUNICIPAIS

Eixo 2 - Direito à Educação
A educação como um direito fundamental, é uma ferramenta de inserção e transformação social. O jovem tem direito à educação de qualidade, com a garantia de educação básica,
obrigatória e gratuita, inclusive para os que não tiveram acesso na idade adequada. Além da educação geral, dividida em ensino fundamental, médio e ensino superior, há que se pensar
sobre as formações técnicas, os cursos voltados a aprendizagens específicas e de direta aplicação no mercado de trabalho, bem como as especificidades da formação de quem reside no
campo, dos jovens das comunidades tradicionais e das questões transversais à educação, como raça, gênero, credo e orientação sexual.
Objetivos do Eixo 2 - Direito à Educação
Objetivos

Ação

Metas

Indicadores

Promover a participação social e o protagonismo
juvenil.

Atingir 50% de escolas públicas do Estado do Paraná, localizadas
nos Núcleos Regionais de Educação.

Desenvolvimento de ações intersetoriais a partir de concursos na temática específica
de protagonismo juvenil.

Fomentar o Projeto Parlamento Jovem.

Alcançar 10% de escolas para adesão ao projeto vinculado aos
32 Núcleos Regionais de Educação.

Conhecimento dos espaços públicos pelos estudantes para vivenciar o processo
eleitoral e o dia a dia de uma casa legislativa Aprender mais sobre os conceitos de
cidadania e democracia e ainda estudar sobre os efeitos negativos das fake news

Número de estudantes.
Atingir 50% das escolas estaduais do Paraná.

Prazo

Responsável

2022-2024

SEED

2022-2024

SEED

Número de estudantes.
Do total de 2.100 escolas Estaduais, atingir 210 unidades
escolares no estado do Paraná, totalizando 10% em 5 anos.
Número de estudantes

Ampliar a oferta do Programa Mais Aprendizagem

Alcançar 50% dos estudantes de Ensino Médio

Capacitação de professores e pedagogos para atuar no Programa Mais Aprendizagem

Fomentar o Projeto Você e o Voto #MeContaí

Alcançar 10% dos estudantes

Promoção de informações e reflexão aos estudantes sobre conceitos de: democracia, cidadania, organização dos Poderes da República, a importância do voto e das
eleições. (Parceria com a Escola Judiciária Eleitoral, do Tribunal Regional do Paraná
(TRE-PR)

Ampliar a oferta do programa EDUTECH

Ofertar a 100% de estudantes da educação básica da Rede Pública Estadual do Paraná o acesso às linguagens de programação.

Desenvolvimento de habilidades de programação para estímulo ao pensamento
lógico, criativo e à resolução de problemas.

Número de servidores capacitados para atuar no programa.

2022-2024

Dentro dos 5 anos de aplicação do plano, calcular o percentual de alunos alcançados pelo programa.
Número de estudantes

2022-2024

SEED

2022-2024-

SEED

2022-2024

SEED

Número de Escolas que aderiram à Educação integral dos
Jovens.

2022-2024

SEED

Número de estudantes que participam da modalidade de
educação profissional

2022-2024

Aplicação do percentual de alunos alcançados pelo projeto.
Número de estudantes: Atingir 100 estudantes anual da
rede estadual de ensino apresentado em relatório o número
de alunos que finalizaram o curso.

Promoção da Educação
Alcançar 20% de estudantes
Ofertar à Educação empreendedora

Realizar projetos voltados ao empreendedorismo no período complementar de escolarização do estudante de famílias, que vivem
em situação de vulnerabilidade social e risco.

Empreendedora e da formação de um jovem proativo e empreendedor,
priorizando o protagonismo juvenil e as potencialidades empreendedoras, por meio
de atividades de empreendedorismo, vinculadas ao mundo do Trabalho e

Percentual de estudantes.
Percentual de projetos voltados ao empreendedorismo e a
quantidade de jovens inclusos na educação empreendedora.

Geração de Rendas, em parceria com o SEBRAE/PR
Ampliação de tempos, espaços escolares e oportunidades de aprendizagem, visando
à formação integral das crianças, dos adolescentes e dos jovens matriculados nas
instituições de ensino da rede pública estadual do Paraná.
Aumentar o número de Escolas que ofertam a
Educação Integral.

Atingir 20% de escolas em tempo integral, vinculadas aos 32
Núcleos Regionais de Educação.

(Parceria com Instituto de corresponsabilidade pela Educação - ICE, por meio do
Acordo de Cooperação Técnica, e com seus parceiros, o Instituto Natura e o Instituto
Sonho
Grande.)
Desenvolvimento do projeto de vida e do protagonismo juvenil, contemplando suas
habilidades socioemocionais para os desafios do século XXI.

Ampliar a modalidade de Educação Profissional Técnica

Alcançar 20% de estudantes

Promoção de inserção do jovem no mundo do trabalho em diferentes áreas de atuação

2022-2024

Articular ações conjuntas entre os grêmios estudantis e os diretórios acadêmicos das universidades
Públicas e Privadas para a integração dos participantes.

Atingir 25% das escolas públicas e 25% das universidades para a
implantação de ações conjuntas entre os grêmios estudantis e os
diretórios acadêmicos.

Promoção de encontros entre os grêmios estudantis e os diretórios acadêmicos.
Aproximar as partes envolvidas e a comunidade escolar.
Desenvolver um plano de ação que beneficie as partes envolvidas.
Aplicar o plano de ação conjunto e acompanhar os resultados.

PLANO DE AÇÃO

Percentual de escolas e universidades que aderiram ao
grêmio estudantil.

SEED

Objetivos do Eixo 2 - Direito à Educação
Objetivos

Ação

Metas

Indicadores

Prazo

Responsável

Criar canais de diálogo com os estudantes da educação básica.

Atingir 100% dos estudantes da educação básica para manifestar
a sua opinião sobre as diferentes temáticas que envolvem o seu
percurso escolar.

Disponibilizar meios de comunicação digitais intra e extraescolares para acompanhamento e monitoramento dos canais de diálogo.

Número de Consultas disponibilizadas pelos canais oficiais
da SEED para participação de Estudantes.

2022-2024

SEED

Assegurar o acesso e a permanência de estudantes, na modalidade EJA.

Reduzir para 6,5% a taxa de analfabetismo da população maior
de 15 anos até 2022.

Melhora do índice de desenvolvimento da etapa de ensino na modalidade de ensino
EJA.

Percentual da taxa alcançada

2022-2024

SEED

2022-2024

SEED

Número de escolas que aderiram as políticas para minimizar o abandono escolar e a evasão.

2022-2024

SEED

Número de cursos pré vestibulares gratuitos.

2022-2024

SEED e parcerias

Número de pólos

2022-2024

SEED e parcerias

2022-2024

SEED, SEJUF

2022-2024

SEED e parceria

2022-2024

SEED e SEJUF

Realização de pesquisa com jovens sobre suas áreas de interesses em relação à
oferta de cursos profissionalizantes.
Ofertar cursos profissionalizantes para as juventudes, nos formatos presencial e à distância.

Atingir 50 % escolas com cursos profissionalizantes com a finalidade de preparar os jovens ao mercado de trabalho, localizadas
nos núcleos regionais da educação.

Cofinanciamento da execução de cursos para os municípios, nos Centros da Juventude.
Utilização dos Centros de Juventude para a oferta de cursos de capacitação para a
população jovem.

Fomentar políticas públicas para minimizar o abandono e a evasão escolar.

Atingir 100% das Escolas Estaduais localizadas nos 399 municípios do Estado do Paraná.

Propiciar o acesso do jovem em vulnerabilidade
social e de baixa renda ao ensino universitário.

Alcançar X% da população Jovem de acordo com o CadÚnico
de baixa renda e em vulnerabilidade social.

Ofertar pólos de aprendizagem com a estrutura
adequada para o acesso dos jovens com deficiências

Atingir 100% dos 399 Municípios do estado do Paraná.

Reestruturar a proposta curricular das Unidades
Socioeducativas.

Atingir 100% das Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná.

Implementar a Educação em Direitos Humanos
entre adolescentes e jovens nas escolas públicas
do Estado do Paraná.

Promover a participação social e política de estudantes da Educação Básica da rede de ensino
público do Estado do Paraná no CEJUV PR, com
respeito aos seus direitos fundamentais.

Desenvolver ações intersetoriais para implementar a ação.
Articular a rede proteção existente nos municípios para proteção integral dos estudantes.
Ampliar a oferta de cursos pré-vestibulares gratuitos, nos formatos presencial e on-line.

Número de centros de juventude

Desenvolver oferta de cursos para cegos e língua de sinais.

Atingir 100% dos profissionais da educação e 100% dos estudantes da Educação Básica.

Trabalhar em regime de colaboração entre estado e município para a oferta de
cursos gratuitos aos jovens e a população em geral com necessidades educativas
especiais.
Oferta de cursos de idiomas. Desenvolvimento de projetos para a reinserção social
de jovens que cometeram atos infracionais

Produção de material pedagógico para a implementação da Educação em Direitos
Humanos.

Atingir 50% dos Estudantes da Educação Básica da rede de ensino público do Estado do Paraná, participando do Conselho.

Atingir 100% escolas públicas e privadas na aplicação das leis
que preveem o ensino da cultura e história afro-brasileira e indígena.

Percentual de profissionais de educação

Número de materiais produzidos na temática

Promoção da diversidade geográfico-regional, de gênero, étnico-racial e de grupos
sociais diversos (como ciganos, indígenas, povos e comunidades tradicionais, quilombolas, em regime de socioeducação, com deficiência, moradores de entidades de
acolhimento, no Conselho.
Implantação de Comitê de Participação de Adolescentes e jovens, permanente,
vinculado e integrado ao CEJUV PR, à luz de recomendações nacionais que se fundamentam em princípios legais voltados às Juventudes.

Produção de materiais pedagógicos (livros, cartilhas, jogos digitais e jogos analógicos) que abordem a história e cultura afro-brasileira, de modo especial, com os
recortes afro-paranaenses, evidenciando a contribuição da população negra para o
desenvolvimento de diferentes regiões do Estado, com linguagens apropriadas para
o Ensino Fundamental I e II, bem como para o Ensino Médio.
Disponibilizar em plataforma digital, os relatórios e materiais produzidos no âmbito
das equipes multidisciplinares de todas as escolas estaduais do estado do Paraná.
Realização de formação inicial e continuada aos profissionais de educação, de forma
presencial e a distância, em todos os níveis, modalidades e especificidades educacionais, contemplando os sujeitos da diversidade.

Capacitar profissionais da educação da rede pública de ensino e conveniadas.

Atingir 100% de escolas públicas das diferentes modalidades,
níveis de ensino e especificidades educacionais.

Ampliar a jornada escolar para os jovens do Ensino
Médio da rede pública de ensino.

Alcançar 50% de escolas públicas da rede pública de ensino localiDesenvolvimento de programas para a ampliação da jornada escolar
zadas nos 32 núcleos regionais de educação.

Assegurar equidade no atendimento escolar prestado aos adolescentes em cumprimento de medidas
Atingir 100% das unidades socioeducativas
socioeducativas.

Percentual de unidades socioeducativas.

Inserção da educação financeira.
Oferta de capacitação continuada aos profissionais de educação, na modalidade a
distância ou presencial, em cumprimento aos planos Nacional e Estadual de Educação em Direitos Humanos.

Capacitação dos profissionais de educação das escolas públicas e privadas de açodo
com as legislações vigentes para uma educação antirracista.
Promover a educação antirracista e que valorize as
contribuições das populações negra e indígena nas
escolas públicas e privadas do Paraná.

Número de cursos ofertados na percentual de estudantes
alcançados

Percentual de estudantes

Percentual de profissionais
Número de escolas alcançadas

SEED e parcerias

Número de escolas públicas e privadas
Percentual de produção de material

Percentual de escolas
Percentual de profissionais de educação
Percentual de escolas alcançadas

2022-2024

SEED e parcerias

2022-2024

SEED e parcerias

2022-2024

SEED e parcerias

Percentual de unidades socioeducativas
Realizar formação inicial e continuada aos profissionais que atuam nas unidades
socioeducativas na perspectiva dos Direitos Humanos.

PLANO DE AÇÃO

Percentual de servidores capacitados

Objetivos do Eixo 2 - Direito à Educação
Objetivos

Ação

Metas

Indicadores

Prazo

Responsável

Implementar políticas de prevenção à evasão decorrentes de situações de discriminação, preconcei- Elevar a 100% as matrículas de 15 a 17 anos.
to ou violência.

Fortalecimento da rede de proteção contra formas associadas de exclusão

Percentual de matrículas efetivadas

2022-2024

SEED e parcerias

Ofertar aos jovens com deficiências, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação, o acesso à Educação Básica e ao
atendimento educacional especializado, preferenAtender 50% dos jovens com deficiências, transtornos globais do
cialmente na rede regular de ensino, com a garantia desenvolvimento e altas habilidades/superdotação
de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, de classes, escolas ou serviços
especializados, públicos ou conveniados

Promoção de formação continuada de professores da Educação Básica, instrumentalizando-os para o desenvolvimento de práticas pedagógicas específicas para atender
às necessidades educacionais especiais de estudantes com deficiências, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

Percentual

SEED e parcerias

Propiciar escolarização para estudantes em situação de tratamento prolongado de saúde e em atendimento educacional hospitalar e domiciliar.

Manter o atendimento de 30% de estudantes em situação de tratamento prolongado de saúde e em atendimento educacional hospitalar e domiciliar.

Capacitação continuada dos profissionais da educação por meio da disponibilização
de orientações pedagógicas e materiais teórico-metodológica para subsidiar as práticas docentes nessa modalidade de ensino

Percentual de estudantes

SEED e parcerias

Percentual de segmentos atingidos

2022-2024

Alcançar 50% de segmentos populacionais fora da escola.

Promoção de acessibilidade e demais instalações adequadas para o atendimento
aos segmentos populacionais fora da escola para assegurar a continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial.

SEED e parcerias

Ampliar oferta pública da modalidade EJA

Percentual de profissionais de educação

Desenvolvimento de ações pedagógicas e preventivas
Divulgar informações sobre exames de certificação
da conclusão dos ensinos Fundamental e Médio

Alcançar 100% de estudantes

Publicação de canais de informação para o acesso de estudantes às certificações de
conclusão de formação

Percentual de estudantes alcançados

2022-2024

SEED e parcerias

Fortalecer a formação de Grêmios Estudantis e associações de pais

Alcançar a formação de 100% de grêmios estudantis

Promoção na rede de ensino público da Educação Básica de constituição de Grêmios
Estudantis e associações de pais por meio das respectivas representações, respeitadas suas autonomias

Número de grêmios estudantis constituídos

2022-2024

SEED

Ampliação de vagas nas escolas do campo para jovens

Número de escolas

2022-2024

SEED e parcerias

Oferta de ensino aos jovens da escola do campo

Atingir 50% de jovens estudantes das escolas do campo

Percentual de jovens estudantes alcançados

PLANO DE AÇÃO

Eixo 3 - Direito à Profissionalização,ao Trabalho e à Renda

A educação como um direito fundamental, é uma ferramenta de inserção e transformação social. O jovem tem direito à educação de qualidade, com a garantia de educação básica,
obrigatória e gratuita, inclusive para os que não tiveram acesso na idade adequada. Além da educação geral, dividida em ensino fundamental, médio e ensino superior, há que se pensar
sobre as formações técnicas, os cursos voltados a aprendizagens específicas e de direta aplicação no mercado de trabalho, bem como as especificidades da formação de quem reside no
campo, dos jovens das comunidades tradicionais e das questões transversais à educação, como raça, gênero, credo e orientação sexual.
Objetivos do Eixo 3 - Direito à Profissionalização, ao Trabalho e à Renda
Objetivos

Ação

Metas

Indicadores

Prazo

Responsável
SEJUF/DET/CEDCA

Implantar o Cartão Futuro

Manutenção de 15 mil dos contratos de trabalho de aprendiz Número de contrato de trabalho, como aprendiz, no estado do Paraná, durante 2021 (enquanto perdurar o estano estado do Paraná, durante a pandemia da COVID-19
o período pandêmico.
do de calamidade público da COVID-19 no estado do Paraná)
2021
SEJUF/DET

Estimular a contratação através do cartão futuro.

20 mil aprendizes contratados

Número de contratos, comparativo em sua evolução ano a ano

2022
2023

Implementar legislação e políticas públicas que assegurem a resso- Atendimento de 100% dos jovens e adolescentes egressos do Relação do número de jovens egressos e de inserção no mercado de trabalho
cialização do jovem egresso do sistema penal ou do cumprimento sistema de privação de liberdade, em programa de trabalho, e de ensino.
de medidas socioeducativas, com criação de cotas para inclusão no conforme critérios legais, e de ensino.
mercado de trabalho e no sistema regular de ensino.

SEJUF/DEASE/DET
2021-2023

Promover a contração de jovens com deficiência intelectual

Relação do número de jovens com deficiência intelectual contratados, compa- 2021-2023
rativo ano a ano.
2021-2023

Criar programas de incentivo a empresas para contração da juventude com deficiência intelectual

SEED
SEJUF/DET/DPCD
SEJUF/DET/DPCD

Oportunizar através das instituições e serviços do poder público, Realização ações de promoção das famílias de PcD para pre- Número de ações realizadas e impacto de famílias alcançadas.
maior preparação e informação para as famílias de PcD para a in- paração ao mercado de trabalho
clusão no mundo do trabalho
Promover programas de conscientização, sensibilização, informação e acompanhamento nas empresas para receber Jovens com
deficiência a fim de potencializar a inclusão e a permanência no Atingir 100% dos municípios
mercado de trabalho.

Número de municípios atendidos.
2021-2023

Manter e estimular contrações de
jovens

Ações prioritárias em

SEJUF/DET/DPCD

Abril/2021

Palotina,Toledo e Umuarama.
Redução do índice de desemprego nas regiões prioritárias

Estimular a empregabilidade e a contratação de trabalhadores, principalmente mulheres, ainda em desvantagem pelas desigualdades
de gênero.
Litoral do Estado

12 de julho de 2021

Municípios com maior índice de desemprego.

SEJUF/DET

Junho/2021 a março de 2022
2021-2023

Realizar o monitoramento dos programas profissionalizantes para Mensurar os dados dos programas e desenvolvimento com Jovens com acesso ao mercado de trabalho
mensurar o desenvolvimento dos jovens e a entrada no mercado vista à empregabilidade.
de trabalho.
Aprimorar o monitoramento dos programas profissionalizantes, es- Estabelecer programa de monitoramento dos programa profis- Programa profissionalizantes monitorados
tágios e outras ações de inserção, de modo a atender o real desen- sionalizantes e sua efetividade.
volvimento dos jovens paranaenses.

SEJUF/DET
2022

SEJUF/DET

2022

SEJUF/DET

2022

SEJUF/DET

Elaborar métodos de avaliação dos programas, para mensurar a Estabelecer método de avaliação e efetividade quando a inser- Método de avaliação criado
inserção do mercado formal de trabalho.
ção dos jovens no mercado de trabalho
Realizar o monitoramento junto às regionais responsáveis e por Criar plataforma de avaliação e monitoramento e divulgações Plataforma criada
meio do monitoramento criar plataformas e materiais de divulgação sobre o mercado de trabalho
dos jovens no mercado de trabalho.
PLANO DE AÇÃO

Objetivos do Eixo 3 - Direito à Profissionalização, ao Trabalho e à Renda
Objetivos

Ação

Metas

Indicadores

Prazo
1º Semestre de 2021

Qualificar os trabalhadores do Estado do Paraná oferecendo os cursos técnicos profissiona- Atingir mais de 1.600 alunos em 30 localidades, 90 turmas.
lizantes de através das Carretas do conhecimento

Responsável
SEJUF/DET/
FOMENTO PARANÁ

Curso realizado e impacto de jovens atendidos.
2º semestre de 2021

1º semestre de 2022
Qualificação
nal

profissioQualificar, capacitar e estimular o aperfeiçoamento das competências empreendedoras

399 municípios do estado do Paraná

Número de município atendidos

Promover o empreendedorismo Juvenil, com a orientação adequada para a submissão de Atingir 100% das juventudes, na preparação dos jovens que possuem um perfil em- Número de jovens atendidos.
projetos e o acesso a linhas de créditos específicas através de instituições financeiras públi- preendedor.
cas e privadas.

Até agosto de 2022

SEJUF/DET/
SEBRAE

2021 a 2022

SEJUF/DET/
SEBRAE

Criar um espaço dentro do governo para incubadora de novas ideias, oferecendo cursos e Promover incubadora para novas idéias
facilitando abertura de novas empresas. Os jovens que se destacam, podem atuar como
líderes nesses projetos.
Capacitar aos pequenos empreendedores e incentivar trabalhos em grupo

Novas empresas e projetos de jovens criados a partir da in- 2021 a 2022
cubadora.

SEJUF/DET/
SEBRAE

Capacitar pequenos empreendedores no âmbito administrativo incentivando o trabalho em
grupo

Número de capacitações realizadas

SEJUF/DET/
SEBRAE

2021 a 2022

Promoção de formas coletivas de organização para o trabalho, de redes de economia solidá- Identificar em 100% dos municípios paranaenses iniciativas comunitárias do público Identificação de municípios com iniciativas comunitárias do
ria e da livre associação.
juvenil para o trabalho e expandir progressivamente as formas coletivas de organiza- público juvenil
ção, cooperativas e situações em trabalho de rede solidária.
2021 a 2022

SEJUF/DET

2021 a 2022

Estabelecer incentivos
financeiros

Qualificar comerciantes, empresários e demais profissionais da área de pequenos e médios Oferta de capacitação para 100% dos comerciantes, empresários e demais profissio- Número de capacitações ofertadas e de público atendido.
negócios, com conhecimento técnico relacionado ao marketing digital e a promoção de pro- nais da área de pequenos e médios negócios..
dutos e vendas na área virtual

SEJUF/DET

Promover incentivo financeiro para o fortalecimento de programas de aprendizagem para
adolescentes condicionados à existência de programas de aprendizagem no município

SEJUF/DPCA/
CEDCA/SEC R E TA R I A S
MUNICIPAIS

100% dos municípios com programas de aprendizagem e de qualificação profissional
atendidos

Número de municípios atendidos, dentro dos critérios.

2021 a 20223
SEJUF/DPCA/
CEDCA/SEC R E TA R I A S
MUNICIPAIS

Promover repasses financeiros para fortalecimento de programas de qualificação profissional
para adolescentes, condicionado a existência de programas de qualificação no município
cadastrados no Conselho municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
Divulgação focada no Ampliar as ações de divulgação sobre ações focadas em trabalho e renda, de forma a incen- Atingir os 399 municípios com os pontos itinerantes para a divulgação de vagas de Número de municípios atendidos, dentro dos critérios.
trabalho e renda da ju- tivar a procura.
empregos locais, e a disponibilização de material para 100% dos jovens que procuram
ventude paranaense.
os pontos itinerantes.
2021 a 20223
Ações de divulgação e capacitação para elaboração de currículos e acesso às plataformas para cadastros.
Elaborar estratégias de divulgação de como elaborar um currículo, como acessar as plataformas para cadastrar o currículo.
Campanhas realizadas e materiais produzidos
Divulgar canais de denúncias
Combater a exploração
ao trabalho e o trabalho
análogo ao escravo

SEED

Divulgação constante sobre canais de denúncias, não apenas em datas específicas.
SEJUF/DET/
DAS

Campanhas realizadas
Promover campanhas de sensibilização e esclarecimentos

SEJUF/DET

2 campanhas ao ano.
1 ação por ano nas escolas públicas e projetos sociais.

Promover ações de esclarecimento acerca dos direitos trabalhistas

PLANO DE AÇÃO

Ações realizadas

2021 a 2023

SEED

Objetivos do Eixo 3 - Direito à Profissionalização,ao Trabalho e à Renda
Objetivos

Ação

Metas

Indicadores

Prazo

Incentivar a oferta de vagas para estágio, aprendizagem e trabalho para juventude em insti- Ampliar o número de vagas e contração de estágios e aprendizes nas institui- Relação do número de vagas e contratações comparativo ano
tuições públicas e privadas.
ções públicas e privadas
a ano

SEJUF/DET

Promover ações de sensibilização para o efetivo cumprimento do Programa Aprendizagem
Adoção de políticas públi- Profissional (Lei nº 10.097/2000) por parte das empresas e do Poder Público, que estabelece
2021 a 2023
cas voltadas para a pro- a contratação de 5% a 15% de seus colaboradores em condição de aprendizes;
moção e fiscalização do
Campanha e fiscalização quanto ao cumprimento da legislação referente ao à Campanhas e ações de sensibilização realizadas.
estágio.
aprendizagem.
Número de ações de fiscalização e autuação em caso de irregularidade

Criar programas de com- Realizar campanhas de combate ao racismo, acesso à informação e programas sociais que 2 campanhas ao ano, de ampla divulgação.
bate ao racismo contra a visem a contração da juventude negra para o mercado de trabalho formal
juventude negra e indígena
no mercado de trabalho
Capacitações para melhora da produção agrícola

100% dos municípios com atividade agrícola atendidos.

Número de campanhas realizadas e perspectiva de público
impactado

Número de municípios atendidos

Responsável

SEAP

SEJUF/DET
MPT
SEJUF/DET

2021-2023

Conselho
da
igualdade racial

2021-2023
SEJUF/DET/

Fomentar ações de fortalecimento da produção Conscientização da importância da preservação do meio ambiente
agrícola de jovens da zona
rural sertaneja
Auxílio na comercialização de seus produtos

1 campanha ao ano

Realização da campanha.

2021-2023

SEAB
SENAR

Ampliar a comercialização de produtos agrícolas da população jovem

Facilitar o acesso para a Atendimento presencial nos Municípios para a confecção do documento a Carteira de traba- Atender a demanda de jovens sem acesso à internet e uso de tecnologias
confecção de Carteiras de lho, em especial aqueles que não tem acesso a internet.
Trabalhos nos Municípios

Relação comparativa da comercialização ano a ano.

2021-2023

Número de postos com emissão de Carteira de Trabalho física
2022

SEJUF/DET/

2021-2023

SEJUF/DET/
CPJ

2021-2023

SEJUF/CPJ/
DAS

Programas criados
Criar novos programas que
oferecem diversas modalidades de bolsas auxílio
aos jovens, ampliando assim a inserção da juventude no mercado de trabalho

Cofinanciar a criação de novas modalidades de bolsas auxílio, cofinanciar a criação de novas
modalidades de bolsas auxílios (como o programa agentes da cidadania), como exemplo:
bolsa tutor de cursos, oficinas, tutor telecentros, de suporte tecnológicos, etc como exemplo: Atingir 100% dos municípios paranaense
bolsa tutor de cursos, oficinas, tutor telecentros, de suporte tecnológicos, etc

Número de municípios atingidos.

Número de jovens impactados

Buscar alternativas para a
ampliação de oferta de vagas do programa agentes
da cidadania, nos centros
da juventude, estimulando
os municípios a cumprir a
meta ofertada

Reorganizar o projeto pedagógico do programa bolsa agente da cidadania, adaptando-o à
atual realidade. sistematizando-o completamente, organizar o projeto pedagógico, prevendo
a formação on line e a execução de atividades em outras instituições. ampliando assim a
oferta de novas bolsas auxílio. com tudo a oferta de cofinanciamento para os municípios que
atingirem a meta de atendimento dos bolsistas.
Atingir 100% dos centros da juventude.

Número bolsas e de jovens contemplados

CEDCA

SEJUF/DET
Promover Cursos profissionalizante EAD e presencial

Ampliar o acesso aos cursos profissionalizantes

Qualificação profissionalizante

2021 - 2023

CEDCA
SEED

Promover curso a distância de qualificação nas áreas de Marketing digital e vendas em redes Ampliar o acesso aos cursos qualificação em marketing digital e vendas nas
sociais
redes sociais

Número de Cursos e de jovens atendidos

SEJUF/DET
2021-2023

CEDCA
SEED

PLANO DE AÇÃO

Objetivos do Eixo 3 - Direito à Profissionalização,ao Trabalho e à Renda
Objetivos

Ação

Qualificação de atendi- Transformar as agências do trabalhador em agências de trabalho e empreendedorismo.
mento ao trabalhador

Metas

Indicadores

Ampliar as ações das agências promovendo e dando suporte para ações empreen- Agências com ampliação do atendimento.
dedoras

Prazo

Responsável
SEJUF/DET

2021-2023

SEJUF/DET
Incentivar novos negó- Disponibilizar de linhas de microcrédito
cios

Ampliar a abertura de novos negócios

PLANO DE AÇÃO

Número de novas empresas abertas, comparativo ano a ano

2021/2022 - 2023

Fomento PR

Eixo 4 - Direito à Diversidade e à Igualdade
O conceito de diversidade é amplo, envolvendo uma série de questões de ordem cultural, étnica, religiosa, regional e etc. O avanço histórico na compreensão da diversidade se relaciona aos grandes embates éticos que a humanidade testemunhou com genocídios, escravidão, ações de cerceamento de direitos, segregação, dentre outras mazelas aos direitos humanos. O respeito a diversidade se torna uma bandeira que visa a preservação da vida e a garantia dos direitos a todos os cidadãos.
É também preciso considerar que aspectos da diversidade humana podem levar a formas variadas de discriminação ou impedir o acesso a direitos. Como por exemplo, nascer
em uma comunidade tradicional, no campo, em uma favela ou numa comunidade de classe média, possibilita experiências muito distintas de acesso à educação e acesso à tecnologia.
Eainda,ajuventude,comocategoriaetária,podeserconsideradaumgrupoqueemsi,sofrediscriminação.Muitasvezesrelacionadaaviolência,ações“irresponsáveis”eafaltadecompetência/experiência.

Objetivos do Eixo 4 - Direito à Diversidade e à Igualdade
Objetivos

Ação
Metas
Desenvolver palestras e debates visando o público jovem como agentes de transformação para um mundo mais inclusivo, igualitário, guiado
pelos valores, pelo combate à violência, intolerância religiosa, ao racismo e à desigualdade de gênero.

Indicadores

Prazo

Responsável

Número de palestras realizadas e impacto de jovens participantes
Ação continuada

Incentivar e implementar políticas públicas que viabilizem o envolvimento e a conscientização da sociedade como um todo sobre o tema, e
desta forma ratificando o aprimoramento e a ampliação de políticas universais.

SEJUF

Número de políticas públicas implementadas
2021 a 2023

SEJUF
SEED

Atingir 100% das
Fomentar o protagonismo e compromis- Falar sobre temáticas com a comunidade, através da escola e todos os grupos e projetos existentes no município promovendo rodas de juventudes com Número de ações como rodas de conversas ou similares que possibilitem
a disponibilização a reflexão sobre as temáticas das juventudes, e número de impacto de
so com a diversida- conversas e palestras com a comunidade.
de materiais e jovens.
de Juvenil através
campanhas refede estratégias intersetoriais e transverrente às temáticas
sais para assegurar
diversidades.
a inclusão e a defesa da diversidade.

2021 a 2023

SEJUF
SEED

Criar campanhas, eventos e atividades ensinando com auxílio pedagógico e psicológico os assuntos sobre diversidades.

Número de campanhas, eventos e atividades com cunho pedagógico sobre a diversidade.
2021 a 2023

Capacitar e qualificar jovens dos povos e comunidades tradicionais existentes sobre a temática da diversidade, desenvolver materiais físicos
e digitais, abordando as temáticas pertinentes ao público alvo.

Número de formações para jovens dos povos e comunidades tradicionais
com a temática da diversidade

SEJUF
2021 a 2023

PLANO DE AÇÃO

SEJUF

SEED

Objetivos do Eixo 4 - Direito à Diversidade e à Igualdade
Objetivos

Ação

Metas

Indicadores

Prazo

Número de ações para e
com as comunidades.

Articular ações conjuntas com as comunidades, criar canais presenciais Promover por meio de debates os assuntos polêmicos, como jovens em conflito com a lei e egres- Atingir 100% das juventudes Dos 399 municípios do
e online de debates para o diálogo referentes aos desafios contemporâ- sos do sistema penal, tráfico de mulheres, redução da maioridade penal, combate a exploração Estado do Paraná, e 100% dos CENSEs, nos debates Número de municípios e
neos da sociedade.
sexual, casamento entre pessoas do mesmo sexo, violência domestica, aborto entre outros.
referentes à população jovem paranaense.
Cense´s com ações reali- 2021 a 2023
zadas.

Responsável

SEJUF
SEED

Avaliação de impacto.

Articular ações conjuntas com as comunidades, criar canais presenciais Divulgação dos direitos garantidos em lei; mobilização para que se faça cumprir tais direitos.
e online de debates para o diálogo referentes aos desafios contemporâneos da sociedade.
Orientar os jovens quanto ao acesso aos direitos garantidos pela legislação e garantir que esse
conhecimento alcance a juventude. Por meio de reuniões presenciais, encontros online, disponibilização de materiais para a divulgação das informações dos direitos.

Elaborar materiais de apoio com as informações para
100% da população Jovem, disponibilizar acesso aos
399 municípios Paranaense quanto ao direito da população jovem referente às informações pertinente a
população quanto ao acesso e serviços.

Número de campanhas e
materiais produzidos com
informações os direitos e 2021 a 2023
acessos aos direitos pelas
juventudes.

SEJUF

SEJUF
Ampliar a participação de mulheres jovens na política

Promover cursos junto ao legislativo visando a vivência e a inclusão de mulheres no legislativo

4 cursos ao ano

Número de cursos e de 2021 a 2023
participantes.

Referência entre investimento no ano anterior e o
Priorizar recursos financeiros para que cada equipamento das políticas de proteção social possam Aumentar os investimentos para ações da política da ano posterior, considerando de forma gradativa.
criar de acordo com sua realidade ações que contemplem a diversidade e igualdade da juventude pessoa com deficiência.
com deficiência.
2021 a 2023
Criação de programas que visem romper com o preconceito contra a
juventude com deficiência, a juventude negra e a juventude LGBTQI+

Número de ações intersetoriais.

Articular as políticas setoriais: saúde, educação, juventude e assistência social.

Realizar ações de forma intersetorial visando romper
com o preconceito contra a juventude com deficiência, Avaliação de impacto das
ações junto às juventudes, 2021 a 2023
a juventude negra e a juventude LGBTQI+
com deficiência, a juventude negra e a juventude
LGBTQI+.

Promover capacitação no modo presencial e online aos profissionais que atuam nos centros da
juventude, primando pelos cursos do programa “Força Tarefa Infância Segura – FORTIS”, o qual
promove capacitação voltada aos profissionais do sistema de garantia de direitos na modalidade
de Educação à Distância.

Número de capacitações 2021 a 2023
realizadas para os profissionais.

Desenvolver ações de orientação e formação com os jovens do programa “Bolsa Agentes de CiPromover nos centros da juventude ações voltadas à sensibilização dos
dadania” para que estes sejam os protagonistas na realização de debates e projetos no centro da
profissionais, dos jovens e comunidade dos territórios para inclusão de
juventude abrangendo os demais jovens.
temas sobre questões étnicas, raciais, de deficiência, de orientação sexual, de gênero, de violência doméstica e sexual contra a mulher, de
segurança pública, direitos de todos os grupos e indivíduos a tratamento
igualitário e diversidade de valores e crenças.
Instigar os Agentes de Cidadania a expandir seus projetos à comunidade do território, envolvendo
temas que versam sobre diversidade e igualdade.

Número de capacitações
Atingir nos processos de sensibilização 100% dos prorealizadas para os jovens
fissionais que atuam nos 26 centros da juventude do
do programa “Bolsa Agen- 2021 a 2023
estado do Paraná e no mínimo 75% de participação
tes de Cidadania”
dos jovens que frequentam as atividades ofertadas
nestes espaços e gradativamente aumentar o envolvimento das comunidades dos territórios.
Número de projetos expan- 2021 a 2023
didos às comunidades

Consultar anualmente o CEJUV sobre a elaboração de proposta orçamentária das políticas públiNúmero de participação da
cas de juventude adotando, sempre que possível, uma antecedência de quatro meses do prazo
elaboração.
final, de modo que os debates possam ser aprofundados e qualificados.
Participação anual do CEJUV na elaboração da pro2021 a 2023
posta orçamentária
Propostas realizadas e
propostas acolhidas.
Garantir algum orçamento anual cuja a deliberação sobre sua utilização se dê a partir de indicações e prioridades indicadas pelo CEJUV PR, seja este recurso oriundo de eventual Fundo
Garantir a participação do CEJUV na construção e deliberação sobre as
Estadual da Juventude, seja este recurso reservado pela Secretaria a qual a política pública de
Número de programas,
políticas públicas de juventude no Estado, como garante o inciso V do
juventude esteja vinculada. Oportunizar aos conselheiros(as), de maneira clara e orientada, sobre
projetos e ou ações reaArt. 46 do Estatuto da Juventude.
o que devem fazer para formalizar as suas indicações de investimento em políticas públicas de Disponibilidade de orçamento para programas, proje- lizadas com investimento
juventude, de modo que sejam apreciadas e votadas em Plenária, bem como sejam apresentadas tos e ou ações indicadas pela CEJUJ.
de recursos disponibilizado
pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo até a sua aprovação via LOA – Lei Orçamentária Anual.
para política da juventude, 2021 a 2023
Garantir, em anos de início de novos mandatos governamentais, a participação do CEJUV na
a partir da avaliação e indiconstrução do PPA – Plano Plurianual.
cação do CEJUV.

PLANO DE AÇÃO

ESEDH
ALEP
SEJUF, COEDE
(Conselho Estadual dos Direitos
da Pessoa Portadora de Deficiência)

SEJUF
SEED
SESA

SEJUF/DAS

SEJUF/DAS

SEJUF/DAS

SEJUF

SEJUF

Objetivos do Eixo 4 - Direito à Diversidade e à Igualdade
Objetivos

Ação

Metas

Proporcionar encontros para as jovens debaterem temas específicos, escutado Jovens protagonistas e representantes em acolhimento institucional, Juventude LGBTQIA+, juventude representante do movimento Negro, Representante da Juventude pessoa com deficiência e Juventude
indígena.
Atingir 100% da juventude

Indicadores

Prazo

Número de eventos
realizados com caráter de promoção da
participação ativa das
juventudes, oportuni- 2021 a 2023
zando a expressão.

Realizar ao menos um evento bienal estadual, que proporcione a escuta de jovens trans e travestis
do Paraná, através de uma roda de conversa com a temática “Juventudes e visibilidade trans”,
para conhecer as demandas de jovens que vivenciam essa realidade em diferentes cidades do 1 Evento a cada 2 anos
Estado, proporcionando também o encontro de soluções coletivas para os desafios e prioridades
elencadas.

Número de eventos
realizados.
2021 a 2023

SEJUF/CPJ

Avaliação de impacto com as juventudes 2021 a 2023
participantes

SEJUF/CPJ

Avaliação de impacto com as juventudes
participantes

Promover eventos de escuta das demandas das juventudes de grupos
sociais diversos, em especial da população LGBTQIA+, do movimento
negro, com deficiência, indígena e em acolhimento institucional.
Realizar ao menos um evento bienal estadual, que proporcione a escuta de jovens do Movimento
Negro, através de uma roda de conversa com a temática “Juventude Negra Paraná”, para conhecer as demandas de jovens que vivenciam essa realidade em diferentes grupos e iniciativas,
integrantes representantes da população em situação de rua, quilombolas, pesquisadores(as)
negros(as) de universidades estaduais, federais e privadas, povos de terreiro e de religiões de
matrizes africanas etc., proporcionando também o encontro de soluções coletivas para os desafios
e prioridades elencadas.

SEJUF
SEED

Materiais elaborados
como produtos do processo de escuta e de
expressão das juventudes, de forma que
que possam ser tido
como registros e como
forma alcançar outros
jovens.

Realizar rodas de conversa com participantes estratégicos(as), representantes de grupos sociais
diversos com reconhecida atuação nas mais diferentes temáticas no campo da defesa de direitos
humanos em geral e de direitos humanos das juventudes no Paraná, contando também com a participação de representantes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, para além da sociedade
civil organizada, universidades, coletivos, redes, fóruns e movimentos.

Responsável

Número de eventos
realizados.

1 Evento a cada 2 anos

Realizar ao menos um evento bienal estadual acessível, que proporcione a partilha de vivências
entre jovens com deficiência, através de uma roda de conversa com a temática “Juventudes: Inclusão, Acessibilidade e Direitos”, para conhecer as demandas de jovens que vivenciam essa reali- 1 Evento a cada 2 anos
dade em diferentes cidades do Estado, proporcionando também o encontro de soluções coletivas
para os desafios e prioridades elencadas.

Número de eventos
realizados.

2021 a 2023

SEJUF/CPJ

2021 a 2023

SEJUF/CPJ

Avaliação de impacto com as juventudes
participantes

Promover eventos de escuta das demandas das juventudes de grupos Realizar ao menos um evento bienal estadual, que proporcione a escuta de jovens indígenas, de
sociais diversos, em especial da população LGBTQIA+, do movimento diferentes etnias existentes no Paraná, através de uma roda de conversa com a temática “Juventunegro, com deficiência, indígena e em acolhimento institucional.
de Indígena Paraná”, para conhecer as demandas de adolescentes e jovens das diferentes aldeias 1 Evento a cada 2 anos
e comunidades localizadas no Estado, proporcionando também o encontro de soluções coletivas
para os desafios e prioridades elencadas.
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Número de eventos
realizados.

Avaliação de impacto com as juventudes
participantes

Eixo 5 - Direito à Saúde

Do ponto de vista da saúde o jovem é um cidadão e, nessa condição tem o direito à saú-

Diante disto, propomos abaixo ações e políticas públicas que estão voltadas para este público,

de, assegurado a partir da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, base legal do Sistema Único

para além da garantia de atendimento, pois trata-se de amparar a diversidade dentro da juventu-

de Saúde (SUS), que dispõe em seu artigo 2° “A saúde é um direito fundamental do ser humano,

de, considerando as questões de gênero, raça/cor, orientação sexual, diversidade social e cultural.

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” significa que os

O cuidado hoje dirigido à saúde dos jovens extrapola, tanto pelas diretrizes legais quanto

princípios que regem o SUS – universalidade, equidade e integralidade – aplicam-se, também, as

pelas pautas apresentadas pelos coletivos juvenis, a prevenção das doenças, o tratamento das

questões que envolvem a saúde dos jovens.

patologias e a redução dos agravos. Certamente, a prevenção e o tratamento continuam a ser

De acordo com Estatuto da Juventude (Lei n°12.852, de 5 de agosto de 2013), a saúde é um

importantes, mas a promoção da saúde como estratégia que enfatiza mudanças mais amplas nas

dos direitos a serem garantidos ao jovem brasileiro, considerando suas especificidades e diversi-

condições de vida, bem como o acesso à informação e aos recursos necessários para o cuidado

dade. Ele estabelece, na Seção V, que “O jovem tem direito à saúde e a qualidade de vida, consi-

de si, coloca a sociedade diante de um desafio maior, que requer a articulação intersetorial das

derando suas especificidades na dimensão da prevenção, promoção, proteção e recuperação da

diversas políticas públicas.

saúde de forma integral.” Também,determina que a política pública de atenção à saúde do jovem

A promoção da saúde consiste num conjunto de estratégias, políticas, ações e intervenções

siga diretrizes que se baseiam no acesso universal e gratuito ao SUS, na atenção integral e no de-

com o propósito de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos e coletividades à medida que atua

senvolvimento de ações preventivas articuladas.

sobre os condicionantes e determinantes sociais de saúde, de forma intersetorial e com participa-

O Estatuto da Juventude define a importância de assegurar programas, projetos e ações
em saúde que respeitem as especificidades do jovem paranaense e atendam suas necessidades.

ção popular, promovendo escolhas saudáveis por parte dos indivíduos e coletividades no território
onde residem, estudam, trabalham, entre outros (BRASIL, 2014).

Objetivos do Eixo 5 - Direito à Saúde
Objetivos

Ação

Metas

Indicadores

Prazo

Responsável

Redução ou cessação do uso de tabaco por adolescentes.

Oferecer tratamento para o público adolescente que deseja cessar o
uso do Tabaco.

Atingir 100% do público adolescente, que procuram
tratamento para a cessação do tabagismo.

Quantidade de adolescentes que receberam tratamento para cessação do tabagismo.

2022-2024

SESA/Crônicas
não transmissíveis e Tabagismo

Prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/HIV/AIDS e Hepatites Virais.

Disponibilizar insumos como: preservativos, gel lubrificante, testes
para diagnóstico do HIV, auto teste de HIV, testes rápidos para sífilis
e hepatites B e C.

Distribuir os insumos relacionados IST/HIV/AIDS e
Hepatites Virais para 100% dos municípios.

Quantidade de municípios recebendo insumos.

Fortalecer a estratégia de protagonismo juvenil relacionada a prevenção de IST/HIV/
AIDS.

Enfrentamento das IST/HIV/AIDS com a discussão entre pares, para
multiplicar e compartilhar os conhecimentos dos jovens referentes a
estes agravos.

Implantar a estratégia do protagonismo juvenil nas 22
Regionais de Saúde para os jovens atuarem no seu
território como protagonistas na prevenção de IST/HIV/
AIDS.

Quantidade de Regional de Saúde com a
estratégia do protagonismo juvenil implantada.

Fortalecer a atenção em saúde mental da infância e juventude em serviços territoriais.

Realizar diagnóstico do atendimento da infância e juventude nos
Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil habilitados.

Apresentar um relatório anualmente.

Quantidade de relatório apresentado por
ano.

Acompanhar as condicionalidades de saúde da população jovem no
Programa Bolsa Família (PBF).

Atingir 80,5% de acompanhamento dos indivíduos
beneficiários e registro das condicionalidades de saúde do PBF.

Promover o acesso das famílias aos direitos sociais básicos e romper com o ciclo intergeracional da pobreza.

Percentual de acompanhamento dos indivíduos beneficiários e registro das condicionalidades no PBF.

2022-2024

2022-2024

2022-2024

2022-2024

SESA/IST e
Doenças Transmissíveis Crônicas
SESA/IST e
Doenças Transmissíveis Crônicas
SESA/Saúde Metal

SESA/Promoção
da Alimentação

S E J U F, S E S A ,
SEED
Realizar a vigilância nutricional de adolescentes.

Avaliação da situação nutricional de adolescentes.

Relatório Anual da situação nutricional de adolescentes.

Quantidade de relatório apresentado por
ano.

Monitorar os níveis de agrotóxicos na alimentação escolar da rede Estadual de ensino.

Realizar coletas periódicas de amostras de alimentos “in natura” nos
municípios do estado.

Analisar 300 amostras anuais de 15 diferentes produtos da alimentação escolar.

Relatório anual do Programa Estadual
de análise de resíduos de agrotóxicos de
alimento (PARA).

Promoção da saúde bucal, bem como prevenção, recuperação e
reabilitação em saúde bucal.

Ofertar uma ação anualmente para capacitar os profissionais de saúde bucal para atenção da população
jovem.

Quantidade de ação ofertada no ano.

Atenção a saúde bucal dos jovens.
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2022-2024

2022-2024

SESA/Promoção
da Alimentação
SESA/Vigilância
Sanitária de Alimentos

SESA/Bucal
2022-2024

Objetivos do Eixo 5 - Direito à Saúde
Objetivos

Ação

Metas

Indicadores

Prazo

Responsável

Conhecer o cenário epidemiológico das violências interpessoais e autoprovocadas envolvendo jovens.

Monitoramento das violências interpessoais e autoprovocadas envolvendo jovens, por meio das notificações contidas no SINAN.

Realizar anualmente 1 relatório com o panorama das violências interpessoais e autoprovocadas envolvendo jovens.

Quantidade de relatórios apresentado anualmente.

2022-2024

SESA/ Promoção
da Paz

Redução da gravidez na adolescência.

Promover a atenção integral à saúde sexual e reprodutiva de adolescentes.

Reduzir para 12,93% o número de gestações em adolescentes.

Percentual de nascidos vivos de mães com menos de 20 anos.

2022-2024

SESA/DVSCA/
DVASM

Implantar e implementar a Rede da Pessoa com Deficiência
(PcD).

Qualificar a rede de serviços de atendimento ambulatorial em reabilitação nas regiões de saúde do Estado do Paraná.

Capacitar as 04 Macrorregiões de saúde, buscando a intervenção precoce, qualidade de atendimento e acesso à jovens com
deficiência.

Quantidade de macrorregiões capacitadas.

2022-2024

SESA/DVPCD

Desenvolver o Programa Saúde na Escola nos municípios
paranaenses.

Motivar e apoiar os 399 municípios paranaenses para a adesão ao
Programa Saúde na Escola (PSE).

85% (339) municípios paranaenses aderidos ao PSE.

Percentual de municípios paranaenses aderidos ao PSE.

2022-2024

SESA/Promoção
da alimentação

Realizar o cuidado em saúde dos jovens nos seus territórios.

Ampliar a cobertura populacional na Atenção Primária à Saúde
(APS) no território.

Ampliar, até 2023, para 77% a cobertura populacional estimada
atendida pelas equipes de APS.

Percentual de cobertura populacional estimada atendida pelas
equipes de APS.

2022-2024

SESA/DVFAM

Atenção a saúde dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.

Atenção em saúde dos adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de medidas socioeducativas em meio fechado e semiliberdade.

Manter 100% dos Municípios sede de unidades socioeducativas recebendo incentivo financeiro estadual.

Percentual de municípios sede de unidades socioeducativas
recebendo incentivo financeiro estadual.

2022-2024

SESA/DVSCA
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Eixo 6 - Direito à Cultura

As várias formas de expressões culturais - a chamada cultura popular, a cultura erudita ou

tes. O jovem pode ser beneficiado de programas que garantam meia entrada, mas essa realidade

clássica, são expressões humanas que agregam conhecimentos, valores, experiências. O resulta-

não atinge o jovem que não estuda, que precisa executar rotinas exaustivas de trabalho ou cuida-

do da experiência cultural vai além do informativo e educacional. O acesso à produção cultural

dos domésticos.

insere a pessoa numa rede de relações de sentido e conexão.

Outra forma de garantir acesso é o investimento na produção e propagação das produções

Não há um acesso homogêneo a cultura, o que depende de muitos fatores, fazendo com
que boa parte da população tenha dificuldades de apropriar-se dos patrimônios culturais existen-

culturais, que permitem uma maior oferta, facilitando o acesso. E ainda, o incentivo da participação
do jovem na produção cultural, com caráter educacional ou relacionado a uma forma de renda.

Objetivos do Eixo 6 - Direito à Cultura
Objetivos

Ação

Metas

Fomentar Lei Federal Aldir Blanc, nº

Atingir 20% dos

14017/2020. Referenteà Cultura nas Redes

proponentes pessoa física com idade entre
18 e 29 anos;

Disponibilizar em uma plataforma em forma de streaming e arquivo as obras que foram produzidas com recursos dos editais Cultura Feita em Casa e Licenciamento de Obras Audiovisuais – ambos parte do Pacote Emergencial – e, em um segundo momento, dos editais Cultura nas Redes – Licenciamento de Obras Literárias
Digitais e Licenciamento de Conteúdo Digital

Fomentar Lei Federal Aldir Blanc, nº

Atingir 20% dos

14017/2020. Referente Cultura nas Redes

Proponentes pessoa física com idade entre
18 e 29 anos.

Fomentar Lei Federal Aldir Blanc, nº

Atingir 35,25% dos

14017/2020. ReferenteCultura nas Redes - Licenciamento de Conteúdo Digital

proponentes pessoa física com idade entre
18 e 29 anos.

Fomentar Lei Federal Aldir Blanc, nº

Atingir 24,82% dos proponentes pessoa
física com idade entre 18

14017/2020. Referente ao Premio de Obras Literárias - Outras Palavras

e 30 anos

Fomentar Lei Federal Aldir Blanc, nº

Atingir 26% dos proponentes com idade

14017/2020. Referente aos Registros Fotográficos e Audiovisuais

entre 18 e 30 anos.

Fomentar Lei Federal Aldir Blanc, nº
14017/2020. Referente as Artes Visuais

Atingir 40% dos proponentes com idade
entre 18 e 29 anos.

Indicadores

Prazo

Responsável

Quantidade de pessoas participantes

2022-2024

SECC

Quantidade de pessoas participantes

2022-2024

SECC

Quantidade de pessoas participantes

2022-2024

SECC

Quantidade de pessoas participantes

2022-2024

SECC

Quantidade de pessoas participantes

2022-2024

SECC

Quantidade de pessoas participantes

2022-2024

As atividades a serem realizadas serão o chamamento para Licenciamento de Obras Literárias Digitais “Cultura
nas Redes”, que irá selecionar livros digitais, e-books, áudio livros e livros falados, já finalizados, para disponibilizar ao público por meio de site e mídias sociais do Governo do Paraná e da SECC, pelo prazo de 24 (vinte
e quatro) meses.

As atividades a serem realizadas serão o chamamento para Licenciamento de Conteúdo Digital “Cultura nas
redes”, que irá selecionar conteúdos digitais de vídeos e áudios artístico-culturais, realizados no Estado do Paraná, para exibição por meio de plataformas de streaming e mídias sociais do Governo do Paraná e da SECC

Por meio da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, e da Superintendência Geral da Cultura “Prêmio de Obras Literárias”, que irá selecionar e premiar textos de obras de romance, coletânea de contos
e crônicas, coletânea de poesia, roteiro, dramaturgia, coletânea de ensaios críticos, pesquisa de cultura alimentar e livro ilustrado, escritas em língua portuguesa.

Por meio da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, e da Superintendência Geral da Cultura, publica o Prêmio de Difusão Saberes e Fazeres Tradicionais - Registro Fotográficos e Audiovisuais, que irá
selecionar e premiar registros fotográficos ou audiovisuais de manifestações populares e tradicionais da cultura desenvolvidas no território paranaensePovos Indígenas;Comunidades caiçaras;Comunidades quilombolas;Ciganos; Faxinalenses;Matriz africana. Os registros premiados deverão ser doados aos acervos dos Museus
do Governo do Estado, por meio de termo de doação.

Promover a criação e a institucionalização dos planos setoriais de Artes Visuais nos municípios. Colaborar
com os agentes culturais das diferentes grupos e representações sociais para a construção dos planos setoriais. Estimular a organização e institucionalização de associações, ateliers, grupos e coletivos e apoiar a
profissionalização artística cultural dos municípios paranaenses.
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Objetivos do Eixo 6 - Direito à Cultura
Objetivos

Ação

Metas

Indicadores

Prazo

Responsável

Fomentar Lei Federal Aldir Blanc, nº

Atingir 40% dos proponentes com idade
entre 18 e 29 anos

Promover o Premio Jornada que tem a intencionalidade de reconhecimento à importantes trajetórias de vida
intimamente conectadas ao desenvolvimento artístico ou cultural do Paraná. Nele, serão selecionados artistas, mestras, mestres, grupos e coletivos do território paranaense que tenham prestado relevantes contribuições ao desenvolvimento cultural do Estado a longo prazo. Buscando contemplar o máximo de atuações
possíveis: Cultura Tradicional, Cultura de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais, Cultura Afro, Cultura
LGBTQIA+, Cultura de Refugiados, Migrantes e Apátridas, Cultura Hip Hop, Fanfarras, Bandas Marciais,
Dança, Cultura Alimentar, Teatro, Música, Literatura, Artes Visuais, Circo, Audiovisual, Ópera, Arte Educação e
Técnicos. Para a inscrição, os participantes precisam gravar um vídeo de 04 a 10 minutos de duração, contando sua história de atuação no setor cultural do Paraná.

Quantidade de pessoas participantes

2022-2024

SECC

2022-2024

SECC

2022-2024

SECC

2022-2024

SECC

2022-2024

SECC, SEED

2022-2024

SECC, SETI

2022-2024

SECC

2022-2024

SECC

14017/2020. Referente a Pesquisadores independentes

Fomentar o Projeto Cotidiano Leitor

Fomentar o Projeto Agentes de Leitura

Edital de Produção e Desenvolvimento de Obras Audiovisuais

Atingir 30% do público em idade de 12 a
17anos e 3,4% com idade de 18 a 29 anos.

Atingir 5 mil pessoas no estado do Paraná
sendo 27% público 12 a 17 anos e 3% com
idade de 18 a 29 anos.

Contemplando os públicos proponentes
pessoa física e
18 e 29 anos

Incentivo aos Editais de Oficinas Temáticas de Formação em Teatro

O público prioritário das oficinas são os
estudantes da
Educação Básica (Ensino Fundamental II e
Médio) de Escolas Públicas Estaduais

Realizar uma exposição laboratório, um evento experimental,
desenvolvido pelos próprios estudantes. A exposição laboratório prevê a realização de exposições
e/ou eventos da produção artística dos estudantes das instituições
parceiras no MAC Paraná

Promover atividades Online com os Museus no Estado do Paraná

Promover visitas ao museu Oscar Niemeyer

Projeto Visa atender 240 jovens diretamente.
Estudantes de Universidades Estaduais do
Estado do Paraná.

Compreende o público entre 17 e 29 anos.
Público previsto nas palestras 400 pessoas.

Público de 15 a 29 anos.

Realização de ações de incentivo à leitura e à literatura, o projeto busca promover a democratização do acesso ao livro, estimular o interessepor narrativas literárias e formar uma sociedade leitora. O projeto realizaações
contínuas de mediação de leitura em diferentes espaços públicos, oficinas artísticasem Centros de Socioeducação (CENSES), formações para mediadores com autorese pesquisadores, Festival Nacional de Narração
de Histórias, Festa Literária, concurso literário que resultou no livro “Crônicas Cotidiano Leitor 2019” e o guia
deleitura infantil “Guia para pequenos grandes leitores”

Ação realizada pela Secretaria de Estado da Cultura, inserida nas diretrizes do Plano Estadual do Livro, Leitura eLiteratura do Paraná (PELLL), com o apoio da Biblioteca Pública do Paraná, Secretaria de Estado da
Família e Desenvolvimento Social e com o incentivo daempresa Audi do Brasil, por meio do Programa Paraná
Competitivo.

Ação realizada pela Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura (SECC) emparceria com a
Agência Nacional de Cinema (ANCINE), para a produção de curtas elongas-metragens, telefilmes, jogos eletrônicos e desenvolvimento de projetos.

Ação de convênios entre a SECC e a União por intermédio da Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à
Cultura (SEFIC) Edital de Oficinas Temáticas de Formação em Teatro. O objeto do certame é aquisição para
a realização de 16 (dezesseis) oficinas temáticas de formação na área de teatro, devidamente registradas por
meio audiovisual, a serem disponibilizadas emplataforma digital do Estado.

O público alvo receberá acompanhamento de um grupo interinstitucional de professores. Bem como, todas as
etapas de realização da exposição e/ou eventos serãovivenciados pelos estudantes como cursos.
Serão cursos de Curadoria, Produção de exposições, Ação Educativa, Identidade visual e Produção de

Público de 77.599 Pessoas.
Quantidade de pessoas participantes

Quantidade de pessoas participantes

Quantidade de pessoas participantes

Quantidade de pessoas participantes
número de oficinas desenvolvidas.

Quantidade de pessoas participantes

Exposições.

As atividades desenvolvidas serão palestras e atividades online e conteúdos com a temática de onde está a
arte Indígena contemporânea do Paraná; Atividade de Palestras on-line.

Realizar visitas às exposições no formato presencial e virtual, bem como atividades educativas no Museu
Oscar Niemeyer.
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Quantidade de pessoas participantes

Quantidade de pessoas participantes

Eixo 7 - Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão

A comunicação e a liberdade de expressão são fatores relacionados ao direito à participação, ao protagonismo. Somente a possibilidade de manifestação é que se efetiva o exercício

depende muitas vezes de iniciativas de incentivo, geração de espaços ou viabilização do acesso
às tecnologias.

da cidadania, sendo que para o jovem o protagonismo adquire ainda um caráter fundamental de

Por outro lado, a cultura do respeito a opinião, a tolerância frente a diversidade e a primazia

apropriação das lutas coletivas.

da participação popular são princípios que precisam de constante defesa, pois a liberdade de ex-

E também é preciso considerar os meios tecnológicos que permitem a disseminação da palavra

pressão é antes de tudo uma prática social inserida num contexto de direitos, de cidadania e que

do jovem. Ter a possibilidade de expressar-se, participar ativamente das discussões e decisões,

podem ser prejudicados em contextos conservadores.

Objetivos do Eixo 7 - Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão
Objetivos

Criação de um Comitê da juventude

Ação

Metas

Promover debates, trabalhos em grupos para contribuição da política da juventude

Oportunizar espaço de reflexão e construção coletiva.

Inclusão de adolescentes/jovens de todas as diversidades (etnia, raça, religião e gênero), inclusive pessoas com Oportunizar as diferentes
deficiência.
representatividades das
juventudes nas discussões.
Promover a inclusão digital dos jovens, por meio do acesso às
novas tecnologias de informação e comunicação.

Prazo

Responsável

2022

SEJUF/CPJ/CEJUV

Comitê criado.
Representações no comitê

Disponibilização de internet pública em todos os
locais públicos.

Disponibilizar internet pública e cursos de capacitação.
Atingir todos os jovens do
estado do Paraná.

Formar a equipe ou um jovem para ser multiplicador, além de ter equipamentos adaptados para surdos
Promover cursos de língua de sinais aos Centros da Juventude
Democratização do acesso a internet para jovens por meio de
dispositivos móveis.

Indicadores

Atender os municípios com
Centros da Juventude
Disponibilizar o acesso a internet e wifi para usuários de serviços voltados à Juventude.

Oferecer internet gratuita a todos os adolescentes e jovens pobres de cidades menores e periferias

Cursos para uso das tecnologias, voltados aos
jovens

2022

SEEC
SEPL

Número de cursos e jovens qualificados para
linguagem de Libras

2022-2023

SEJUF/DAS/DPCD
SEJUF/DAS/CPJ

Locais com oferta de atividades aos jovens com
100% dos adolescentes e
jovens com internet gratuita, internet e wifi disponível para uso
dentro do prazo de vigência
do Plano.

Fomentar políticas públicas que incluam os adolescentes e jovens pobres para ter acesso à internet gratuita.

SEJUF

SEPL
2022

Locais com internet gratuita para jovens pobres.
SEPL

Criar e manter um portal na web específico do CEJUV, com assessoria de comunicação dedicada ao Conselho
e produção de conteúdo diário sobre atuação das comissões e da mesa diretora do Conselho, bem como sobre
os mais diferentes direitos da juventude.

Produzir de maneira contínua, conteúdo, multimídia sobre a atuação do CEJUV, com criação e publicação de
conteúdo em linguagens como fotografia, vídeo, podcast, textos e e-books.
Disseminar informações sobre direitos das juventudes através de
canais e ações estratégicas de comunicação e publicização de
conteúdo com linguagem específica para as juventudes
Realização de campanhas alusivas aos direitos das juventudes e/ou a grupos de juventudes vulnerabilizadas

Facilitar acesso às informações do CEJUV à toda
população.

2022

Divulgar as ações do CEJUV e promoção de campanhas universalizando o
acesso à informação.
SEJUF/CEJUV

4 campanhas realizadas
ao ano

Desenvolver campanhas anuais e/ou bienais com as seguintes temáticas: a) Identificação e enfrentamento aos
relacionamentos tóxicos e abusivos; b) Enfrentamento às diferentes formas de racismo e à injúria racial; c) Direito à participação social de adolescentes em conselhos de direitos; d) Enfrentamento às violações de direitos
1 campanha anual para
contra as juventudes indígenas; e) Enfrentamento às violações de direitos contra as juventudes com deficiência; cada temática
f) Visibilidade das pautas e demandas das juventudes LGBTQI+ no Paraná; g) Diálogo intergeracional e ensino
sobre o envelhecimento; h) Juventudes e Saúde.
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Portal criado e número de acessos

Campanha realizada e avaliação de impacto
2022-2023

Eixo 8 - Direito ao Desporto e Lazer

O cuidado da saúde física e mental inclui a prática de esportes e atividades de lazer. As

Quando as práticas de lazer são incentivadas, o que de fato está sendo considerado é que

atividades esportivas nem sempre precisam ser relacionadas ao esporte de resultado, bastando a

há a necessidade de um tempo para a interação despreocupada, para a mudança de foco das pre-

sua prática regular com a finalidade de benefício físico e social. Para isto, faltam investimentos e

ocupações e obrigações. Não se trata somente de ter momentos de usufruir do descanso ou de

manutenção de espaços públicos que garantam práticas de qualidade.

ações prazerosas, mas também de ter um tempo no dia a dia livre de expectativas de produção,

O que não inviabiliza que também existam, o maior e melhor acesso aos esportes de resultados, nas suas mais variadas expressões. A uma grande deficiência no país de políticas de esporte pla-

para permitir a contemplação das experiências de aprendizado, refletir e tomar consciência dos
processos da vida.

nejadas e continuadas, com estrutura adequada e com capacidade de atenderem toda a juventude.
Objetivos do Eixo 8 - Direito ao Desporto e Lazer
Objetivos

Qualificação e mapeamento dos
espaços públicos.

Ação

Metas

Mapear e qualificar espaços de lazer onde eventos Georeferenciar os espaços de lazer com potencial para realização de projetos
recreativos e/ou culturais supervisionados possam voltados às juventudes.
acontecer, atuando em conjunto com agentes
públicos e comunitários para a organização de
agendas de eventos

Revitalizar as piscinas dos centros
da juventude, buscando a revitalização e cobertura e aquecimento
das mesmas.

Buscar a revitalização, cobertura e aquecimento,
tendo em vista que ampliará o uso das mesmas.
em virtude do nosso clima, usamos as piscinas
apenas 04 meses no ano.

Qualificar os espaços dos Centros da Juventude para melhor atender a necessidade dos usuários.

Fortalecer o protagonismo dos
jovens na elaboração e criação
das atividades esportivas

Atingir 100% dos centros da Juventude

Trabalhar no incentivo dos jovens a compor grupos comunitários capazes de organizar atividades esportivas, de lazer e culturais regulares, através dos Centros
da Juventude, de forma a estabelecê-los como protagonistas e proprietários no
desenvolvimento de ações voltadas ao esporte e lazer.

Promover a pratica regular de
esportes.

Atingir 100% dos espaços públicos e rede de ensino.

Fortalecer o Incentivo aos Jovens
atletas
Trabalhar na capacitação e formação permanente de professores
de educação física, educadores
sociais e monitores de esportes
e lazer
Proporcionar ações esportivas aos
jovens, de forma gratuita.

Indicadores

Prazo

Relação de espaços mapeados e potencialidade para eventos.

2022

Responsável

SEJUF/CPJ

SEJUF/CPJ/DAS
Avaliação com usuários sobre a qualificação dos espaços.

2022

Quantidade de Centros da Juventude que aderiram à estratégia, apresentação por meio de um
relatório bianual das modalidades de esporte desenvolvidos.

2022

SEED esporte,
SEJUF.

Incentivar grupos locais das comunidades voltados ao incentivo da prática regular Número de espaços públicos, número de programas e projetos voltados ao incentivo da pratica
regular de esportes.
de esportes, competições e rotinas de aprendizado esportivo, por meio de projetos e programas específicos com atuação da secretaria de esporte e o trabalho
em redes de cooperação com organizações da sociedade Civil.

2023-2024

SEED, SEJUF

Apoiar 100% dos jovens da rede pública as competições e as praticas esportivas pelo Governo
Estadual e Federal.

Acompanhar os jovens as ofertas de bolsas para os jovens atletas. Compartilhar
os editais de bolsas, a fim de apoiar e fortalecer o incentivo do esporte.

Quantidade de bolsas na Esfera Estadual ofertadas. Quantidade de bolsas ofertadas.

2022

SEED, SEJUF

Atingir 100% dos municípios Paranaenses.

Ofertar ações e programas permanentes de apoio aos profissionais de diversas
modalidades, para que os mesmos possam adquirir conhecimentos para sua
formação profissional. (Destinação de recurso para o esporte SEED (superintendência do Esporte)

Número de profissionais capacitados.

Capacitação
Continua

SEED

Realizar 2 torneios anuais, de varias modalidades
esportivas entre os 399 municípios do Paraná.

Adequar os espaços públicos para a realização das modalidades, Trabalhar na
Quantidade de espaços públicos aptos a receberem os torneios. Número de Municípios e de
elaboração e na distribuição de materiais informativos quanto aos torneios, Traba- torneios realizados no Estado do Paraná.
lhar na valorização da pratica esportiva entre a Juventude Paranaense.

2022-2024

SEED

Mapear e monitorar os centros da Juventude, contribuindo com informações referente a infraestrutura dos centro da Juventude no Estado do Paraná.

2022-2024

SEJUF

2022-2024

SEJUF

Monitorar a revitalização dos Cen- Incentivar e monitorar a revitalização dos Centros
tros da Juventude no Paraná
da Juventude no Paraná.

Melhorar a divulgação das bolsas Atingir a população Jovem em toro aos Centros da Realizar a divulgação das bolsas ofertadas pelos Centros.
ofertadas pelos Centros da Juven- Juventude e nas Escolas estaduais.
tude.
Contribuir nas informações referentes aos projetos elaborados pelos agentes da
Cidadania.
PLANO DE AÇÃO

Número de centros da Juventude.
Número de Centros da Juventude com os espaços que estão em precariedade.

Número de ofertas de bolsas aos agentes da Cidadania.

Eixo 9 - Direito ao Território e Mobilidade

As diferenças territoriais geram dinâmicas de vida muito distintas, mas ao mesmo tempo

Nas cidades a ideia de acesso aos espaços e mobilidade passa pela estrutura física das áreas

com uma marca única. Esta marca pode ser entendida como a necessidade de pertencer a um

públicas, como praças e centro de convivência, e também passa por questões do transporte cole-

local e sentir-se livre e seguro neste. Assim, a luta pela terra e as travadas por moradores das

tivo público.

ocupações urbanas, bem como as questões dedemarcações de terras indígenas ou quilombolas,

Para a juventude rural, há a necessidade de articulação de políticas para enfrentar a questão

as condições de moradia no campo, os aspectos da mobilidade urbana e rural, são facetas dis-

do êxodo rural e da legalização de terra. E ainda, acesso ao território nas zonas rurais implica alter-

tintas do pertencimento a um território e de garantir uma mobilidade digna e segura.

nativas que garantam o sustento para manter o jovem no campo, como alternativas econômicas,

Por outro lado, viver em determinado lugar define grande parte das condições concretas

e também sociais, culturais e de lazer.

de como será a vida. Assim, dada as características de cada território, tematizar a vivência neste

Ao falar na temática mobilidade, adentra-se também a temática dos jovens e pessoas que

espaço é diferente em cada lugar, o que traz necessidades diferentes aos jovens dependendo de

tem algum tipo de deficiência – o que envolve necessidades distintas, específicas para cada tipo

onde estão.

de deficiência, como condições de mobilidade para quem usa cadeira de rodas e para quem possui
deficiência visual ou auditiva. As condições das ruas, calçadas, a sinalização sonora e visual.

Objetivos do Eixo 9 - Direito ao Território e Mobilidade
Objetivos

Ação

Metas

Indicadores

Ampliar a expan- Possibilitar o acesso aos benefícios de meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos e também
são de benefícios a vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual, conforme disposto no
no Programa ID Decreto 8.537/2015
Atingir 100% das juventudes vinculadas ao Cadúnico.
Jovem.

Prazo

Número de beneficiários e acessos aos eventos artís- 2021 a 2023
ticos, culturais e de esportes.

Atender a demanda que não consegue ter acesso às atividades promovidas nos Centros da Juventude
Descentralizar as
Mapear os espaços que não tem os centros da juventude criar estratégias para que a Atividades realizadas de forma descentralizada, cheoficinas e atividapopulação distante chegue até os centros da Juventude no Paraná.
gando às comunidades mais distantes e sem acesso
Levar as oficinas e atividades do Centro do Juventude nos territórios não atendidos pelo transporte e
des.
aos Centros da Juventude
distritos

Disponibilizar aos Jovens que residem áreas distantes, meio de acesso aos espaços do Centro da juven- Garantir o acesso aos Centros da Juventude para jovens em situação de vulnerabitude, trabalhar na disponibilização de vale transporte ou de carros alugados para os centros da Juventude lidade social, através da disponibilização de meio de transporte ou vale transporte
aos freqüentadores registrados e em vulnerabilidade sociais

Responsável

SEJUF

2021 a 2023

SEJUF/DAS

2021 a 2023

SEJUF/DAS

2021 a 2023

SEJUF

2021 a 2023

SEJUF

Cofinanciar
a
compra de transporte inclusivos
Número de jovens em frequência nos Centros da Jupara atender a
ventude atendidos por meio de transporte ofertado.
demanda
dos
Centros da Ju- Atender os Centros da Juventude que não dispõe de transporte, ou vale transporte para trazer ao centro Garantir o acesso aos Centros da Juventude para jovens residentes em áreas rurais
ventude ou vale da juventude a demanda reprimida e o público prioritário de jovens que desejam participar e não tem aces- social, através da disponibilização de meio de transporte ou vale transporte
so devido residir nas áreas rurais ou não possuir meios de locomoção.
transporte

PLANO DE AÇÃO

Objetivos do Eixo 9 - Direito ao Território e Mobilidade
Objetivos

Ação

Metas

Indicadores

Prazo

Atingir as juventudes LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social, egressos do Programa Prisional, Acesso à moradia aos jovens: LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social, Programas de acesso à moradia e número de jovens
Egressos da Unidade de acolhimento institucional, jovens periféricos e/ou moradores/as de ocupação, egressos do Programa Prisional, Egressos da Unidade de acolhimento institucional, atendidos.
integrantes de comunidades atingidas por barragens e hidrelétricas.
jovens periféricos e/ou moradores/as de ocupação, integrantes de comunidades atin2021 a 2023
gidas por barragens e hidrelétricas.
Discutir e construir
soluções
para
desenvolver políticas de Realizar um mapeamento das casas que acolhem as Juventudes em situação de vulnerabilidade e traba- Localizar geograficamente e referenciar casas que acolhem as Juventudes em situa- Mapeamento e disponibilização dos dados para os 2021 a 2023
ção de vulnerabilidade.
serviços de assistência social.
moradia para as lhar na disponibilização das informações quanto aos espaços e serviços disponíveis.
juventudes dentro do Estado do
Paraná.

Responsável

SEJUF/DAS

SEJUF/DAS

Realizar conversas com as Prefeituras, para a disponibilidade de moradia às juventudes em vulnerabili- Sensibilizar e apoiar a construção de alternativas para moradias para as juventudes Número de prefeituras mobilizadas e número de pro- 2021 a 2023
dade.
em vulnerabilidades
jetos desenvolvidos.

SEJUF/DAS

Promover atividades para conhecer a política estadual de garantia do direito à moradia para as juventudes Divulgar e tornar acessíveis as informações para sociedade sobre a política de mora- Ações de divulgação realizadas
(LGBTs expulsos/as de casa, jovens em situação de rua, jovens egressos do sistema prisional, jovens dias para as juventudes
egressos de unidades de acolhimento, etc.

SEJUF/DAS

PLANO DE AÇÃO

2021 a 2023

Eixo 10 - Direito à Sustentabilidade e Meio Ambiente

As diferenças territoriais geram dinâmicas de vida muito distintas, mas ao mesmo tempo

Nas cidades a ideia de acesso aos espaços e mobilidade passa pela estrutura física das

com uma marca única. Esta marca pode ser entendida como a necessidade de pertencer a um

áreas públicas, como praças e centro de convivência, e também passa por questões do transpor-

local e sentir-se livre e seguro neste. Assim, a luta pela terra e as travadas por moradores das

te coletivo público.

ocupações urbanas, bem como as questões dedemarcações de terras indígenas ou quilombolas,

Para a juventude rural, há a necessidade de articulação de políticas para enfrentar a ques-

as condições de moradia no campo, os aspectos da mobilidade urbana e rural, são facetas dis-

tão do êxodo rural e da legalização de terra. E ainda, acesso ao território nas zonas rurais implica

tintas do pertencimento a um território e de garantir uma mobilidade digna e segura.

alternativas que garantam o sustento para manter o jovem no campo, como alternativas econô-

Por outro lado, viver em determinado lugar define grande parte das condições concretas

micas, e também sociais, culturais e de lazer.

de como será a vida. Assim, dada as características de cada território, tematizar a vivência neste

Ao falar na temática mobilidade, adentra-se também a temática dos jovens e pessoas que

espaço é diferente em cada lugar, o que traz necessidades diferentes aos jovens dependendo de

tem algum tipo de deficiência – o que envolve necessidades distintas, específicas para cada tipo

onde estão.

de deficiência, como condições de mobilidade para quem usa cadeira de rodas e para quem possui deficiência visual ou auditiva. As condições das ruas, calçadas, a sinalização sonora e visual.

Objetivos do Eixo 10 - Direito à Sustentabilidade e Meio Ambiente
Objetivos
Incentivar o plantio de hortas nos Centros da Juventude

Ação
Metas
Promover o incentivo ao jovem ao manuseio da terra, sendo uma forma de desenvolvimento e conscientização da terra e o que ela nos fornece e beneficia.

Indicadores
Número de hortas implantadas nos Centros da Juventude

Prazo
2021 - 2023

Programar a iniciativa em 100% dos Número projetos criados por jovens voltados ao manuseio 2021 - 2023
centros da Juventude do Paraná que de terra e implementados nos municípios
Incentivar os jovens com aptidão de manuseio com a terra a criarem projetos locais e meios de repassar o tenham espaço para a realização de
conhecimento para as outras juventudes do seu município.
hortas.

Desenvolver, pelo menos, 5 eventos de formação anuais, realizados em 2 ou 3 dias, onde se possa abordar
temáticas afetas à Educação em Direitos Humanos, à luz das indicações de documentos norteadores da
Promover o engajamento de adolescentes e jovens na reali- educação para o desenvolvimento sustentável e das metas globais da Agenda 2030. É necessário ainda
zação de atividades locais, regionais e estaduais que contri- promover a construção e realização desses eventos através de entidades da sociedade civil organizada, por
buam para o alcance das metas globais previstas na Agenda meio de publicação de Edital de Financiamento de Projeto/ Chamada Pública para receber propostas de desenvolvimento dessas ações, nos moldes do novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil,
2030: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
com financiamento garantido pelo Poder Público (via Fundos ou recursos da Secretaria que executa a Política
Pública de Juventude).

PLANO DE AÇÃO

Realizar formações anuais, lúdicas,
interativas e, sempre que possível,
presenciais, de educação para o de- Número de formações realizadas, número de jovens particisenvolvimento sustentável de, pelo pantes e regiões localizadas.
menos, 250 adolescentes e jovens,
2021 - 2023
de forma estratégica nas 5 macrorregiões do Estado.

Responsável
SEJUF/DAS

SEJUF/CPJ
SEAB

SEJUF/CPJ
SEED

Eixo 11 - Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça

Os dados nacionais e paranaenses apontam repetidas vezes a relação entre jovens e violência, sejam estes sujeitos em condição de vítimas ou autores. O Atlas da Violência de 2020,

sultando em situações de vulnerabilidade social e transtorno mental, as ocorrências de violência
familiar e violência urbana entre jovens ou por estes perpetradas.

publicado pelo IPEA, confirma a tendência nacional de mortes violentas de jovens, havendo uma

Outras formas de violência que exigem uma intervenção constante da segurança pública é

exacerbação das mortes de jovens negros e pobres, mulheres negras e o registro do aumento das

a violência contra crianças e adolescentes, em geral desencadeada em contextos de convivência

violências contra a população LGBTQIA+.

doméstica e relações próximas. O registro de várias formas de violência contra crianças e adoles-

Neste levantamento do IPEA, no Paraná a taxa de homicídios de jovens foi identificada como me-

centes é constante, o registro evidencia um problema social que passa pelo abuso de poder do

nor do que a nacional - 49,9 por 100 mil jovens, enquanto a nacional era de 69,9 homicídios para

adulto, que pode resultar em agressões verbais, físicas e sexuais. As intervenções nestes casos são

cada 100 mil jovens no país. Mas o fato de estar abaixo da média nacional não anula as vidas per-

de grande importância, pois geralmente envolvem situações de dominação, por força, papel social

didas e o impacto social desta violência. Além do que, o número total de casos vem aumentando.

do adulto ou pelo terror que este causa, dificultando ou mesmo inviabilizando que a criança ou o
adolescente possa se defender ou buscar ajuda.

... a alta letalidade de jovens gera fortes implicações, inclusive sobre o desenvolvimento

Para os adolescentes, as medidas de privação de liberdade também trazem outros aspectos do

econômico e social. De fato, a falta de oportunidades, que levava 23% dos jovens no país

acesso à Justiça. O debate atual sobre a diminuição da maioridade penal reatualizou uma antiga

a não estarem estudando nem trabalhando em 2017, aliada à mortalidade precoce da

discussão de que o foco é da punição, e não da intervenção para mudar as trajetórias de vida.

juventude em consequência da violência, impõem severas consequências sobre o futuro
da nação. (IPEA, 2019, pg 6)

Diante de todo este contexto, além da geração de políticas públicas de prevenção e atendimento da população, as medidas de segurança pública e os procedimentos administrativos e jurí-

É preciso também considerar a violência associada com o uso e abuso de álcool e outras
drogas, que pode ser observada em diferentes contextos de violência, como as expressões da
criminalidade em geral, jovens envolvidos na venda de drogas, uso de álcool e outras drogas re-

dicos que permitem a aplicação da lei são fundamentais. O caso não é de uma sociedade coercitiva em si, mas de uma sociedade presente e justa, que cumpre seus acordos coletivos e princípios
democráticos de direitos.

Objetivos do Eixo 11 - Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça
Objetivos

Ação

Metas

Indicadores

Prazo

Responsável
SEJUF/CPJ/DGDM

Juventude no enfrentamento a violência.

Ampliar o debate sobre a violência contra mulher (física e psicológica) que ainda é vista como 100% dos municípios com ações que promovam e qualifiquem o debate Número de município e de ações realiza- 2022 - 2023 SEED
das
invisível perante a sociedade, ampliar um debate sobre as formas de violência junto ao público sobre a violência contra a mulher.
SESA
jovem.

Acabar com o abuso, a exploração, o tráfico e todas as formas de violência e tortura contra Intensificar ações de campanhas e de combate às violências.
Jovens.

Campanhas realizadas
Análise dos registros de violências.

SEJUF/CPJ/CGDM
2022 - 2023

Promover a divulgação de serviços às vítimas de violência Garantir que jovens mulheres vítimas de violência doméstica tenham conhecimento acerca dos Ampliar a divulgação dos serviços de assistência social vítimas de violên- Campanhas realizadas
doméstica
serviços de assistência social.
cia doméstica
Análise dos registros de buscas pelos 2022-2023
serviços.

PLANO DE AÇÃO

SEJUF/CPJ/CGDM

Objetivos do Eixo 11 - Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça
Objetivos

Ação

Metas

Juventude no enfrentamento a violência de Gênero

Promover o debate sobre o feminicídio e a violência com a população feminina Negra. Pois se- 2 eventos estaduais, ao ano, para promover o debate
gundo os índices houve um aumento da violência enquanto as mulheres não-negras presenciam
uma diminuição nesse índice.

Indicadores

Prazo

Eventos realizados e públicos alcançados

Responsável
SEJUF/CPJ/CGDM

2022-2023
Realizar encaminhamentos jurídicos e psicológicos a jovens mulheres em situação de violência Garantir o suporte jurídico e psicológico às mulheres em situação de vio- Avaliação do número de encaminhadoméstica
lência doméstica, e promover a superação da condição de violência
mentos realizados.

Conselho de igualdade racial

SEJUF/DGDM

Promover encaminhamentos de jovens mulheres em situação de violência doméstica

Realizar a escuta qualificada de jovens mulheres em situação de violência doméstica

Promover orientações sobre os tipos de violência doméstica Atendimentos com orientações sobre os tipos de violência doméstica
através do ônibus Lilás

Levar a informação às mulheres, possíveis vítimas de violências, orientan- Número de pessoas atendidas e número 2022-2023
do e oportunizando o reconhecimento das violências.
de locais visitados pelo ônibus Lilás

SEJUF/DGDM

Trabalhar com o resgate da humanidade dos jovens que estão privados de liberdade ou que Oportunizar a reflexão dos jovens privados de liberdade e em semiliberda- Número de ações realizadas com jovens
do sistema socioeducativo e prisional.
estão em semiliberdade, para que o mesmo retorne ao meio social com mais oportunidade e não de a partir da humanização das relações.
volte a cometer algum delito.
Trabalhar o resgate humanitário da juventude
Garantir Políticas Públicas que promovam a prevenção do ingresso da população jovem à prática de atos infracionais ou crimes.

Reduzir o número de atos infracionais, de restrição e de privação de liberdade.

Realizar políticas públicas para a população juvenil dos 15 aos 17 anos, para que ao completar
18 anos o jovem não entre na contagem dos encarcerados aos 18 anos, promovendo políticas
Redução do número de jovens adolescentes privados de liberdade.
públicas focado nesse público.

2022 - 2023 SEJUF/DEASE
SESP

Avaliação dos números de atos infracionais registrados e de medidas socioeducativas aplicadas.

Avaliação comparativa ano a ano do
número de adolescentes privados de
liberdade.

SEJUF/DEASE
SEED
2022 - 2023

Oportunidade ao público Jovem de 15 aos 17 anos

Promover estudos e pesquisa e a obtenção de estatísticas e informações relevantes para subsidiar as ações de segurança pública e permitir a avaliação periódica dos impactos das políticas
Subsidiar a implementação de ações efetivas para redução da violência Número de jovens vítimas de violências,
públicas quanto às causas, às consequências e a frequência da violência contra os jovens.
contra os jovens
análise da redução dos índices.

SEJUF/DEASE
IPARDES

Ações voltadas ao jovem em situação de risco.

Priorizar as ações voltadas aos jovens em situação de risco, vulnerabilidade social, egresso do Atender o público prioritário em ações específicas.
sistema socioeducativo e Sistema Penitenciário.

Número de ações realizadas especifica- 2022 - 2023 S E J U F / D E A S E /
mente a este público.
DAS/DET
SEED
SESP
SESA

PLANO DE AÇÃO

Objetivos do Eixo 11 - Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça
Objetivos

Acesso à justiça. Defensoria Pública e Juventude.

Ação
Promover o estado de direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos.

Metas

Indicadores

Garantia de direitos da população jovem

Número de jovens atendidos pela DefenSEJUF/CPJ
soria Pública Estadual ou Programas que
atendam as demandas jurídicas e de ga- 2022 - 2023 Defensoria Pública
rantias de direitos.

Promover o efetivo acesso dos jovens à Defensoria Pública, considerando as especificidades
da condição juvenil.

Inclusão do Jovem com Deficiência

Redução das taxas de mortalidade da população Jovem.

Prazo

Responsável

Promover o efetivo acesso dos jovens com deficiência à justiça e a igualdade de condições 100% dos jovens com deficiência com acesso à justiça.
com as demais pessoas, inclusive mediante a provisão de adaptações processuais adequadas
à sua idade.

Número de jovens com deficiência atendi- 2022 - 2023 SEJUF/CPJ/DPCD
dos, com acesso à justiça.
Defensoria Pública

Reduzir as formas de violências e as taxas de mortalidade referente às diversas formas de Reduzir as formas de violências
violência entre a população jovem.

Análise comparativa dos dados de violências, ano a ano.

SEJUF
2022 - 2023 SESA
SESP

Combate ao crime organizado e prevenção à exploração sexual

Reduzir fluxos de dinheiro e armas ilegais, reforçar a recuperação e a devolução de recursos
roubados e combater todas as formas de crime organizado.

SEJUF

Realizações de operações policiais e do Ministério Público para Número de ações realizadas e resultados 2022 - 2023 SESP
combate ao crime.
das operações.
Garantir ações de combate e prevenção à exploração sexual e tráfico de pessoas, com foco na
MP
população jovem.

Capacitar de modo efetivo os servidores públicos estaduais Promover ações de caráter continuado junto a jovens e adolescentes propiciando o reconhe- Implantar programas de prevenção de violência entre equipamentos Número de capacitações realizadas, número de servidores capacitados.
e municipais, de modo que sejam capazes de promover pro- cimento da vivência de situações de violência e buscando uma cultura de paz. (capacitação municipais e estaduais
gramas de prevenção e enfrentamentos de diferentes vio- corporações policiais)
2022
lências;
Programas de prevenção às violências implementados.

SEJUF

Promover ações de enfrentamento à automutilação e suicídio Produção de campanha que promovam o diálogo e soluções a partir do protagonismo dos jo- Conscientizar, alertar, e promover a reflexão dos jovens em 100% Número de ações e de municípios
vens e sua atuação em seus territórios
dos municípios

SEJUF/DPCA

2022-2023

SESP
SESA

SESA
SEED

Conhecer a realidade e acompanhar a evolução dos dados, Produzir estudos relacionados a letalidade por homicídios de adolescentes e jovens
visando aprimorar as ações no enfrentamento à letalidade
infantil

Produzir dados que baseiam políticas públicas para enfrentamento
das violências

SEJUF/DPCA
Estudo produzido

2022

IPARDES
SETI

Fortalecer o vínculo entre a Justiça e Assistência Social

Capacitação contínua entre os órgãos de Justiça e Assistência Social para melhoria no atendi- Atingir todos os técnicos da Justiça e da Assistência Social
mento dos adolescentes

PLANO DE AÇÃO

Número de capacitações realizadas de for- 2022-2023
ma integrada

SEJUF/ESEDH
TJPR

Objetivos do Eixo 11 - Direito à Segurança Pública e Acesso à Justiça
Objetivos

Proteção e Enfrentamento da Violência Contra os Jovens

Ação

Realização de Campanhas e Projeto com a sociedade sobre a temática

Metas

Indicadores

1 campanha estadual ao ano.

Número de campanhas realizadas e avalia- 2022-2023
ção de impacto

Proteger Jovens Contra a Violência

Prazo

Responsável
SEJUF/DPJ/CEJUV
CEDCA
SESA

Um país mais justo

Melhoria da segurança, e a justiça em ações absurdas

Ajudar pessoas negras ao ver uma discriminação, ajudar ver atos de Ações de combate às diversas formas de 2022-2023
crueldade e afins
violências

SEJUF

SEJUF
Promover espaços de conhecimento sobre a prevenção a Realizar palestras, fóruns e rodas de conversa sobre a prevenção a violência com foco no comviolências e divulgação dos canais e espaços de apoio e de- bate a violência contra mulher.
núncia.
Criar programas de prevenção à violência voltados à juventude.

SESP

Campanhas realizadas
Espaços de reflexão oportunizados

2022-2023

Programa de prevenção criado

Garantia da segurança pública à juventude.

Considerando o atual contexto societário historicamente muito abusivo contra a juventude brasileira, almejamos que o
direito à segurança pública e acesso à justiça seja colocado em alto relevo. Uma vez que se trata do entendimento
cultural no tocante ao enfrentamento do clima de violência
onde o jovem ora é vitimizado especialmente quando negro
e pobre, ora também quando impacta a sociedade com atitudes violentas. Neste sentido, propomos que seja garantido
a implementação do eixo 6, objetivos: 17, 18, e 23 do Plano
Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente, uma vez
que estes compreendem o público jovem de 15 a 29 anos.

Criação/Fortalecimento da associação de moradores em conjunto com a rede de serviços que Efetivação das políticas públicas de qualidade como fator que garan- Ações voltadas ao Conselhos de Seguranatende o território. (Conselho De Segurança)
te a segurança pública. Integração dos agentes de segurança com ça e Associação de moradores para promoa comunidade.
ção da segurança pública aos jovens
2022-2023

Produzir um relatório do Plano Decenal junto aos órgãos responsáveis pelos objetivos: 17 que
trata da cultura da paz e uma nova visão das polícias e da segurança pública; 18 que enfatiza
os núcleos de estudo e defesa dos direitos da infância e juventude; 23 que versa sobre o sis- Garantir que o Conselho Estadual da Juventude realize articulações Relatório de análise dos objetivos (Monito- 2022
tema de cadastros da infância e da juventude do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Visando intersetoriais com a Secretaria de Estado de Segurança Pública ramento do Plano) e publicização.
identificar se as ações e metas estão sendo implementadas
(SESP), Secretaria de Estado da Ciência Tecnologia e Ensino Superior (SETI), Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), e Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA),
para fins do cumprimento dos objetivos 17, 18 e 23 do eixo 6 do Plano Decenal das quais somam 9 metas e 6 ações até o ano de 2026.
Encaminhar o referido relatório ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
dando visibilidade quanto ao alcance das metas para prover avaliação e implementação das
ações que não foram executadas.
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SESA
SEED

SEJUF
SESP

SEJUF/CEJUV
CEDCA

