O Que é o Selo UNICEF

O Selo UNICEF é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância
para estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização
e garantia dos direitos de crianças e adolescentes em municípios do Semiárido
e da Amazônia Legal brasileira. O Selo UNICEF apoia esses municípios a
fortalecer as políticas públicas municipais voltadas à garantia dos direitos de
crianças e adolescentes. Ao fazer a adesão ao Selo, os municípios seguem
uma metodologia proposta para fortalecer as políticas públicas que sustentam
os direitos de meninas e meninos, e garantir que isso aconteça de forma
intersetorial e integrada. Também é preciso que a participação social seja
incentivada, garantindo o envolvimento dos Conselhos Municipais de Direitos
da Criança e Adolescente e a participação de adolescentes.
Cada ciclo do Selo UNICEF dura quatro anos, acompanhando o período da
gestão municipal. Neste período, os municípios:
1. fazem a adesão à iniciativa;
2. participam de capacitações;
3. recebem bibliografia e suporte técnico da equipe do UNICEF e
parceiros;
4. desenvolvem um plano de ação;
5. mobilizam a comunidade local para participar das decisões;
6. acompanham a evolução de indicadores sociais;
7. são monitorados;
8. e, finalmente, são avaliados.

Os municípios que mais avançam na garantia dos direitos de crianças e
adolescentes são reconhecidos com o Selo UNICEF, e podem fazer uso deste
reconhecimento durante o ciclo seguinte.

A Edição 2021-2024

Os municípios que participam do Selo UNICEF na Edição 2021-2024 se
comprometem a melhorar as políticas públicas municipais em sete áreas:
1. Desenvolvimento infantil na primeira infância;
2. Educação de qualidade para todos;
3. Desenvolvimento integral, saúde mental, e bem-estar de crianças e
adolescentes na segunda década da vida;
4. Hábitos de higiene e acesso à água assegurados para crianças e
adolescentes nas escolas;
5. Oportunidades de educação, trabalho e formação profissional para
adolescentes e jovens;
6. Prevenção e resposta às violências contra crianças e adolescentes;
7. Famílias vulneráveis recebendo atenção integral em serviços
intersetoriais de proteção social no município.

Os resultados alcançados precisam ser sistêmicos, ou seja, permanecer nos
municípios mesmo após o término das atividades. Quem participa também é
monitorado pelo UNICEF em um conjunto de indicadores sociais. Essa
combinação contribui com 10 dos 17 Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas.
Ao final do ciclo de quatro anos, em 2024, serão reconhecidos com o Selo
UNICEF os municípios que mais avançarem nos resultados sistêmicos (o que
eles precisam melhorar), nos indicadores sociais (que refletem a qualidade das
políticas públicas para a infância e adolescência) e na participação cidadã e
gestão por resultados, garantindo a participação de adolescentes e o
fortalecimento dos espaços de participação social no município.

Visão do Selo UNICEF

Reduzir as desigualdades regionais, sociais, de gênero, raça e etnia para
garantir que cada criança, cada adolescente e cada jovem possa realizar seu
pleno potencial e participar plenamente na sociedade brasileira.

Objetivos do Selo UNICEF

1. Contribuir para o alcance de 10 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável.
2. Promover todos os direitos de todas as crianças e adolescentes.
3. Reduzir os impactos da pandemia da Covid-19 na infância e
adolescência.
4. Fortalecer as políticas públicas municipais e sua ação intersetorial.
5. Desenvolver competências e capacidades dos agentes locais.
6. Promover a participação cidadã.
7. Fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos de crianças e
adolescentes.

Princípios do Selo UNICEF

1.
2.
3.
4.

Direitos Humanos
Prioridade Absoluta
Gestão por Resultados
Resposta aos Impactos da Pandemia

