MOVIMENTO DIREITO A BRINCAR

Brincar é fundamental e uma necessidade básica para a estabilidade atual e futura das crianças. Os mais pequenos,
através da brincadeira, aprendem como as coisas funcionam, do que são capazes e ganham autoestima. Além disso, brincar com
os outros estimula competências sociais e emocionais. Por acreditar nos benefícios do brincar e defender o direito de todas as
crianças a brincar, a IKEA assumiu o compromisso de promover a brincadeira e o desenvolvimento na vida das crianças.
São muitas as crianças que vivem em situações de conflito de migração ou têm necessidades especiais que
comprometem as oportunidades que têm para brincar, estando mais vulneráveis à descriminação, violência, abuso e
exploração.
A visão da IKEA é criar um melhor dia a dia para a maioria das pessoas. Este projeto foca um tema muito importante para IKEA
e para a IKEA Foundation que têm a missão de melhorar as oportunidades de crianças e jovens nalgumas comunidades
mais vulneráveis mundo, através do financiamento de programas holísticos que promovam a educação, a igualdade de
direitos a prática de desporto e de uma vida mais saudável e, acima de tudo, o brincar, prioridade essencial para que as crianças
consigam um equilíbrio e capacidades para enfrentar os desafios do mundo atual em adultos, promovendo mudanças
substanciais e duradouras.

MOVIMENTO DIREITO A BRINCAR

Com o lançamento da campanha “Vamos Brincar para a Mudança”, em 2016, a IKEA Foundation doou 1€, por cada livro infantil,
brinquedo ou mobiliário de criança vendido em qualquer loja IKEA, para apoiar a brincadeira e o desenvolvimento das crianças.
Na sua primeira edição, a campanha “Vamos Brincar para a Mudança” permitiu à IKEA Foundation doar, a nível global,
12.643.225 euros para apoiar os projetos implementados nalgumas das comunidades mais vulneráveis do mundo, pelas seis
ONGs parceiras nesta iniciativa: UNICEF, Handicap International, Room to Read, Save the Children, Special Olympics e War
Child.
Este ano, a IKEA decidiu alterar a dinâmica da campanha, que acontece de 1 de novembro a 24 de dezembro. Apesar
da IKEA Foundation continuar a apoiar os projetos que promovem a igualdade de direitos, a educação das crianças, a prática de
desporto e, naturalmente, o brincar, desenvolvidos pelos seus parceiros, a IKEA Portugal vai promover uma iniciativa a
nível nacional, para incentivar também as crianças no nosso país a brincar mais – VAMOS BRINCAR, NA ESCOLA
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VAMOS BRINCAR, NA ESCOLA

Trata-se de um concurso, dirigido às escolas da rede pública, do primeiro ciclo do ensino básico, para projetos que
visem promover mais e melhor brincadeira nas escolas.
Esta iniciativa será desenvolvida com o apoio da Secretaria de Estado da Educação, na pessoa do Dr. João Costa.
A escola vencedora receberá um donativo no valor das vendas da gama SAGOSKATT, da IKEA, durante a
campanha “Vamos Brincar para a Mudança”. A coleção SAGOSKATT é uma edição limitada de peluches, desenvolvida em
cocriação com crianças de vários países.
O concurso VAMOS BRINCAR, NA ESCOLA será publicamente anunciado dia 2 de novembro, data a partir da qual abrem as
candidaturas. Toda a informação (e formato de candidatura) estará disponível na página vamosbrincar.IKEA.pt, a partir da

referida data.

