Maputo Skate é um
ma organizaçção sem finss lucrativos que
q tem com
mo objetivo empoderar crianças e
jovens ccom idade en
ntre 5 e 17 a
anos com igu
ualdade de g
género, atravvés da práticca de desporrto (skate e
tábuas de
d equilíbrio)) ocupando o
os seus temp
pos livres e educando para levarem uma vida fe
eliz sem as
drogas e o álcool.

As açõess da Maputo Skate são deefinidas pelos seguintes programas:
p


S
Skate
e Educcação, Volta ààs Aulas, Aulas de Skate, Skate Parquee

Skate e EEducação contra a Drogaa e o Álcool n
na Escola!
É um pro
ograma que visa ocupar os alunos através do dessporto Skate e Tábuas dee Equilíbrio. O desporto
serve dee ferramentaa de comunicação, buscaando atravéss da pratica a união, coo
operação, reespeito e o
relacionaamento hum
mano.
Para além
m do skate e tábuas de eequilíbrio ofeerecemos oficinas de Reaalidade Virtuaal (VR BOX), Fotografia,
Pintura e Desenho, X
Xadrez, Impressão de Cam
misetas, Oveerboard e palestras educativas. Estas atividades
complem
mentares contribuirão n
na mudança da perspetiva de vida destas crianças e joveens que se
encontraam à margem
m da sociedade.

Com estte programa pensamos em alcanççar os seguiintes objetivvos:






Manter as ccrianças ocu
M
upadas para estarem lo
onge dos maales sociais
M
Melhoria
no
o aproveitam
mento esco
olar
M
Melhoria
naas relações ffamiliares
F
Formação
d
de lideres do
o futuro
I
Integração
s
social

Ocupand
do as criançaas e os joven
ns indiretameente estarem
mos a contrib
buir para:




Diminuição d
D
da exposição aos riscos so
ociais (drogas, álcool e gaangues)
B
Bom
aproveiitamento esccolar
F
Fortalecimen
nto entre vínculos familiaares

Maputo Skate tem ccomo um do
os seus objettivos descobrrir talentos n
nestas modaalidades com
mo também
bilizar um esp
paço que con
ntribua para o conhecimeento da cidadania, o deseenvolvimentto saudável
disponib
das crian
nças e joven
ns, fortalecen
ndo o desen
nvolvimento de competêências pessoaais, sociais, p
produtivas,
sustentááveis, incentivando a formação acad
dêmica longge das situaçções vulnerááveis que a sociedade
oferece (exemplo: drrogas e álcoo
ol).
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