Companhia da saúde realizou encontro de avaliação do projeto e planejamento
estratégico para o ano de 2007

No dia 17 de outubro de 2006, a
Companhia da Saúde realizou uma
avaliação
das
ações
que
vem
desenvolvendo durante o ano de 2006 e
elaborou um planejamento das ações que
pretende desenvolver em 2007. O
encontro aconteceu no Golden Park
Hotel, na Glória, e contou com a
participação dos jovens e a equipe do
projeto. Estiveram presentes também
Cristina Pimenta (coordenadora da
ABIA), Luciana Kammel (assessora de
projetos da ABIA), Marco Antonio
Guimarães (consultor do projeto) e Lucia Xavier (Grupo Criola).
Os jovens deram o tom da conversa e Léa Damião, integrante do grupo, iniciou realizando
a dinâmica do Contrato de Convivência. Cada jovem deu sua opinião no Contrato: respeitar
quem estiver falando, não atender telefone celular, esperar sua vez de falar, participar
ativamente do encontro, ajudar quando necessário, respeitar os horários do grupo, etc.
A avaliação foi realizada por cada
integrante do grupo e pudemos perceber
que algumas coisas teriam que mudar para
que os nossos
objetivos fossem
alcançados. Apresentamos aqui algumas
propostas
da
avaliação:
mais
responsabilidade em todas as atividades
realizadas pelo grupo(principalmente nos
ensaios), avisar quando necessário faltar,
cumprir os horários acordados pelo grupo,
ajudar o companheiro/a que está com
dificuldades, cuidar dos instrumentos e
roupas das apresentações, prestar atenção
nas aulas e oficinas, respeitar a coordenação e professores, fortalecimento das
comunicações internas do grupo, etc.
Para o ano de 2007 ficou acertado a produção de um vídeo de animação sobre a
Companhia, elaboração de um material educativo, produção de novos esquetes, artigos
escritos pelos jovens, reforço em técnicas circenses, acompanhamento escolar, oficinas
sobre temas variados, criação de um jornal on-line com informações sobre saúde, etc.

I Seminário Interno da Companhia da Saúde
Data: 17 de outubro de 2006-10-16
8h- Café da manhã
8:45h - Mesa de Abertura
José Marmo da Silva
9:00h - Dinâmica: Contrato de Convivência
9:15h - Abia e o contexto do HIV/Aids no Brasil.
Cristina Pimenta/Abia
10:15h - Os direitos humanos em saúde
Lucia Xavier/Criola
12:30h - Almoço
13:45h - Cia da Saúde: pontos fortes e fracos
Trabalho de grupo
14:30h - Apresentação pelos jovens e debate
15h - Quais serão nossas metas e os melhores caminhos para chegarmos aos nossos
objetivos?
Oficina
16:30h - Encerramento

