Plano de Ação
Campanha todos pela vida
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PROPOSTA E PLANO
DE MARKETING
Apresentação
A Campanha Todos Pela Vida do Governo do Estado do Rio Grande do Sul,
é uma ação criada pelo Departamento de Políticas para a Juventude (DPJ) da
Secretaria de Justiça Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH) para o Programa de
Oportunidades e Direitos (POD) - Centro da Juventude.
Esta é uma campanha de engajamento para combater os efeitos causados
pela pandemia do COVID-19, em especial para os jovens atendidos pelo Programa
de Oportunidade e Direitos. O objetivo é criar uma corrente de solidariedade e de
proteção para os multiplicadores que transborde para as comunidades, através de
ações coordenadas concentradas em 4 eixos:
• alimentação
• higiene
• informação
• fortalecimento do comércio local1

Conforme briefing: CAMPANHA TODOS PELA VIDA RESPONSÁVEL: CLOMAR PORTO - CONSULTOR
DE MARKETING BID.
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Comitê Juventude Solidária
Diante das adversidades causadas pelo Covid-19; o Centro da Juventude
Lomba do Pinheiro, lança o Comitê Juventude Solidária. O comitê será articulado
pelos jovens multiplicadores do Centro da Juventude, e tem como objetivo
promover ações que permitam o diálogo com a comunidade e a construção de uma
rede de esforços para o enfrentamento de situações de risco, vulnerabilidade social
e econômica em decorrência da pandemia do Covid-19.

Missão do Comitê Juventude Solidária
1. Acolher e identificar as demandas e necessidades da comunidade em
decorrência da pandemia do Covid-19 e das medidas de isolamento
social;
2. Agir de forma educativa e preventiva em relação ao contágio e
contaminação do Covid-19;
3. Informar sobre o acesso à rede de saúde na eventualidade da
contaminação pelo Covid-19;
4. Realizar ações no que se refere à prevenção e enfrentamento às
situações de adoecimento mental em razão do isolamento social;
5. Enfrentar as situações de insegurança alimentar;
6. Articular com referências comunitárias;
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Congrega ações do:
1. Governo do Estado do Rio Grande do Sul,
2. Prefeitura de Porto Alegre
3. Bem feitores
4. Centro de Promoção da Criança e do Adolescente

