RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2019
1. Mulheres no Cárcere em Santa Catarina: onde estão seus/suas filhos/as?

Um projeto de sensibilização da sociedade e do judiciário para os direitos das
mães e das suas crianças, executado pelo IDDH e pela Clínica de Direitos Humanos da
Univille, com apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos e em parceria com diversas
instituições da cidade de Joinville e do estado de Santa Catarina.
Aconteceu de fevereiro de 2018 a julho de 2019 e contou com diversas
atividades, como oficinas de empoderamento para mulheres encarceradas, audiência
pública, assessoria jurídica, pesquisas e campanhas de sensibilização.
Para conhecê-lo, clique aqui.

2. Curso Avançado de Direitos Humanos (CADH)
O IDDH, há 15 anos, vem desenvolvendo metodologias participativas e
inovadoras para promover cursos e treinamentos sobre temas de direitos humanos para
defensoras/es de direitos humanos, funcionários do sistema de justiça, educadora/es e
pessoas interessadas no tema.
O Curso Avançado de Direitos Humanos (CADH) é um dos treinamentos do IDDH
que tem como tema central os instrumentos e mecanismos nacionais, regionais e
internacionais de proteção e promoção dos direitos humanos. Suas estratégias
pedagógicas são as que o difere de outros cursos de direitos humanos. A metodologia é
participativa e a aprendizagem é construída coletivamente de acordo com as
experiências pessoais e profissionais de suas/seus participantes.
Em 2019 foi realizada a 14ª edição, cujo foco foi o Sistema ONU de direitos
humanos. Alguns dos temas abordados foram: a) introdução ao direito internacional dos
direitos humanos; b) desenvolvimento e justiça social; e, c) sistema ONU (mecanismos e
órgãos, Comitês de Tratados, Conselho de Direitos Humanos, Revisão Periódica
Universal, etc.).

3. Coletivo RPU

O Coletivo é atualmente composto por vinte e duas organizações de direitos
humanos não-governamentais, que têm vindo a desenvolver atividades no domínio
internacional relacionadas com o RPU dentro de suas agendas institucionais. Desde a
criação do Coletivo RPU, o IDDH atua coordenando suas atividades.
Em 2019, o Coletivo elaborou seu primeiro Relatório de Meio Período, no qual
avaliou 163 recomendações das 242 aceitas neste 3º ciclo. Sendo que destas, 142 foram
consideradas descumpridas, 20 parcialmente cumpridas e apenas 1 cumprida.
Por fim, em março de 2019, foi lançada uma atualização da Plataforma Coletivo
RPU Brasil, a qual, além de permitir que a sociedade civil avalie a implementação das
recomendações da RPU no Brasil, também passou a contar com informações
relacionadas aos ODS da Agenda 2030.

4. Comemoração dos 15 anos do IDDH
Em 2019 o IDDH completou 15 anos!
Ao longo dessa trajetória, as pessoas que passaram pelo Instituto trabalharam
para promover a Educação para a Cidadania e a Educação em Direitos Humanos como
meios de prevenir violações de direitos humanos e fortalecer a democracia em nosso
país. Muitas ações foram realizadas, projetos desenvolvidos e quase 8 mil pessoas
diretamente impactadas!
Por essa razão, para comemorar o marco de 15 anos de atuação, foram realizadas
uma série de ações pensadas para relembrar essa história e reafirmar sua identidade
enquanto organização. Além de identificar as marcas deixadas por pessoas que

cruzaram seus caminhos com o IDDH, as transformações vividas e os impactos sociais
gerados.
#IDDH15anos
Terça-feira com justiça social

Durante nove semanas foram publicados, no site e nas redes sociais, textos
narrando a história de vida de nove pessoas transformadoras, verdadeiras/os agentes
de mudança e justiça social que cruzaram seus caminhos com o IDDH e cujas biografias
são inspiradoras!
Confira todos os posts em nosso site.
Coquetel em comemoração aos 15 anos

Realizado em 04 de novembro, no Espaço de Integração da Universidade da
Região de Joinville (Univille), o Coquetel teve como objetivo reunir algumas das pessoas
que passaram pelo IDDH e deixaram suas marcas na organização.
O evento contou com homenagens a pessoas, instituições públicas e privadas que
foram parceiras do IDDH ao longo de seus 15 anos, cujo apoio foi/é essencial para que o
Instituto siga realizando seus trabalho, impactando cada vez mais pessoas, promovendo
os Direitos Humanos e buscando justiça social.

Ministério Público Federal - Procuradoria da República em Joinville

Juiz João Marcos Buch - Vara de Execuções Penais

Departamento de Direito da Universidade da Região de Joinville - Univille

Reitoria da Universidade da Região de Joinville - Univille

FURTADO NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS

ORGANO CONTABILIDADE

ZOÉ AUDIOVISUAL E FOTOGRAFIA

PERVILLE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina - Núcleo Regional de Joinville

Célio Alexandre John - Defensor Regional de Direitos Humanos
Além das/os homenageadas/os, muitas outras pessoas passaram e passam pelo
IDDH, são elas/es quem construíram e constroem a cada dia a sua história e foi com
algumas elas e para todas elas que lançamos um vídeo comemorativo

