PARTIDO VERDE

SECRETARIA DE ASSUNTOS DO EXECUTIVO

BANCO DE PROJETOS VERDE

TÍTULO: ParaPraia

ESTADO: Bahia

MUNICÍPIO: Salvador

DESCRITIVO:

O Parapraia é uma iniciativa público-privada da Secretaria Municipal de
Sustentabilidade, Inovação e Resiliência – SECIS e da Escola Baiana de Medicina e
Saúde Pública, que proporciona às pessoas portadoras de deficiência e/ou mobilidade
reduzida a realização de práticas recreativas como banho de mar, mergulho e atividades
lúdicas e integrativas.

A estrutura do projeto conta com equipe técnica multidisciplinar, quiosques de
atendimento individualizado, banheiros especiais, cadeiras flutuantes, pista de acesso
para cadeiras, sombreiros e cadeiras para acompanhantes.

O Parapraia tem o objetivo de incentivar e proporcionar o lazer e bem-estar para pessoas
deficientes e/ou com mobilidade reduzida, tornando Salvador uma cidade mais acessível.

Além dos problemas enfrentados para acessar as praias, as pessoas deficientes e/ou com
mobilidade reduzida ainda encaram o preconceito e o isolamento da sociedade, devido às
dificuldades para participar de atividades de lazer que contribuem na sua socialização e
na quebra de preconceitos.
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Dessa forma, o Parapraia surge com o objetivo de tornar a cidade mais acessível ao
proporcionar práticas recreativas para deficientes físicos e/ou pessoas com mobilidade
reduzida, além de promover uma maior integração dessas pessoas com a cidade.

O Parapraia foi concebido para atender um público de 30 (trinta) pessoas por dia, no
entanto, com o sucesso do Programa, e devido à grande procura de voluntários
interessados em ajudar, já ocorreu o registro de mais de 100 (cem) atendimentos em um
único dia.

Dessa forma, desde o seu lançamento, verão de 2014, o Parapraia já deu suporte a mais
de 1.565 (mil quinhentas e sessenta e cinco) pessoas portadoras de deficiência e/ou com
mobilidade reduzida.

O Projeto tem uma grande função social ao chamar a atenção dos cidadãos e dos banhistas
para o respeito e inclusão, tornando-se exemplo e, assim incentivando que mais
organizações busquem promover atividades para incluí-los.

Em decorrência disso, o Projeto teve aderência de ações de ligas acadêmicas, como a dos
“Anjos da Enfermagem”, e de iniciativas de organizações voluntárias, como a Associação
de Karatê Okinawa que realizou apresentações de Kihon, Kata e Kumite, o grupo de
mergulho Galeão Sacramento que oferece oficinas de mergulho adaptado e grupos de
praticantes de Stand Up Padle que oferecem oficinas da prática esportiva adaptada.

ANEXOS (PROJETOS, FOTOS, MAPAS, PLANILHAS):
Para Praia – Vídeo Institucional
Tv Bahia 2019 – https://youtu.be/RHIUMITAr7g
TV Bahia 2018 – https://www.youtube.com/watch?v=6o0TS3-CdLc&t=8s
TV Record 2018 – https://youtu.be/KQa67Xp8hAc
TV Record 2018 – https://youtu.be/8lmDrxguDic
TV Record 2018 – https://youtu.be/aV0xrMRLJ-g
TV Aratu – https://youtu.be/V9V6REDTaiE
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