ACARI, a private developoment organization based in Petrolina,
Pernambuco, Brazil has been working with the ICDP programme since
2010.

REPORT 2017
Currently ACARI (www.acariong.wixsite.com/acari) is carrying out a
project to combat domestic violence against children in cooperation with
KINDERNOTHILFE; it is in its third year and will continue until 2021.
The focus of the project is the elaboration of a self-protection methodology
for children, family orientation work, network coordination and
institutional strengthening. The ICDP programme is part of this project.
The ICDP trainers at ACARI formed 15 ICDP facilitators. An ICDP
booklet for caregivers was especially produced and published for use by the
70 families that have been attending ICDP sessions. Over the next three
years the ICDP facilitators will be reaching out and training new families
in the community of Juazero.
In addition to this project, there are three ICDP project applications in the
pipeline:
1. An ICDP project in partnership with the Petrolina Education
Department, training teachers
2. ICDP as part of child protection initiatives carried by Social
Assistance in Juazeiro
3. ICDP for families and children at risk, in partnership with the NGO
in Fortaleza, called IFAN
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Contextualização:
Atualmente a acari está realizando um projeto de enfrentamento a violência
doméstica contra criança em parceria (2016- 2021) com
KINDERNOTHILFE. O foco do projeto é a elaboração de uma
metodologia de autoproteção para as crianças, trabalho de orientação a
famílias, articulação da rede e fortalecimento institucional.

No projeto intitulado “Construindo |Laços” a metodologia do ICDP dá
suporte as nossas ações.

Ações Realizadas:
✓ Processo de diagramação, arte e impressão de uma nova cartilha do
ICDP destacando aspectos regionais e a marca da ACARI;
✓ Formação de 15 multiplicadores da metodologia do ICDP: Em
média 70 famílias foram capacitadas em diversos espaços: bairros,
CAPSi, UNIVASF, CRAS, Pastoral da Criança;
✓ Elaboração de três projetos de multiplicação da metodologia do
ICDP para a secretaria de Educação de Petrolina, Assistência Social
em Juazeiro e para uma ONG em Fortaleza no Ceará (IFAN);
✓ Encontro com famílias no Lar Feliz: média de 9 famílias;
✓ Divulgação da metodologia nos espaços de atuação da instituição;
✓ Site da ACARI (Informações sobre o ICDP).
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