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No dia 12 de agosto, celebra-se o dia Internacional da Juventude. Este dia, designado pelas Nações
Unidas, é um dia de conhecimento e o seu objetivo é chamar a atenção para um conjunto específico de
assuntos culturais e legais que afetam os jovens. O primeiro dia Internacional da Juventude foi
celebrado a 12 de agosto de 2000 e desde então os jovens podem expressar-se e ser ouvidos pelo
Mundo neste dia especial. Esta é uma oportunidade para os jovens chamarem a atenção para os seus
assuntos, por todo o mundo e é levado muito a sério pelo Grupo de Jovens Internacional da IF, que que
visam chamar a atenção para vários assuntos relacionados com a situação atual! E este ano o nosso
tema é… 

INTERNATIONAL YOUTH DAY

QUERES COMEMORAR O DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE, MAS NÃO TENS A CERTEZA COMO?   
ENTÃO DÁ UMA LEITURA NO KIT PARA O  DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE

DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE 



TEMA DO DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE

#YouthSBHand
INDEPENDENTLIVING

Vida Independente é o direito de pessoas com deficiência, que foi estipulado pelo artigo 19 da
Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CINDPD). Vida independente é
especialmente importante para a juventude pois estão a atravessar a transição da adolescência para a
vida adulta. Em 2022, o Grupo de Jovens da Federação Internacional gostaria de ter a oportunidade de
chamar a atenção para a Vida Independente e os seus impactos na saúde das pessoas



Viver de forma independente pode ser mais
desafiador se tiver Spina Bífida ou Hidrocefalia,
mas, na minha opinião, é algo pelo qual vale a
pena lutar.

Marcus Ward

Percebo que nem toda a gente é tão privilegiada
quanto os que pode ter o sistema de suporte à vida
como na Austrália, mas tenho a certeza que há
formas para que todos possamos aumentar a nossa
independência, se a procurarmos juntos. Certifica-te
que consegues todo o apoio que precisas! Isso ainda
é viver de forma independente.

Aos 17 anos tirei a minha carta de conduçao, por isso,
desde que conduzo, digo todos os dias [...] sou capaz
de cuidar da casa, cozinhar, lavar a louça, lavar a
roupa, e também estudo na universidade. Não é fácil
mas eu consigo fazê-lo.

Como é que o Grupo de Jovens da Federação Internacional irá celebrar este dia?

O Grupo de Jovens da Federação
Internacional partilhará uma
história da uma Vida Independente
e/ou gravará um vídeo a explicar o
que a vida independente significa
para eles, a sua situação atual, o
que pensam, os seus problemas e
lições aprendidas com a Vida
Independente. Ao fazer isto, o
Grupo de Jovens da IF espera
chamar a atenção sobre Vida
Independente não apenas aos
jovens, mas a todos aquele com
SBH 

Rebeca Austin

Patrícia Albertová



1º Passo
Grava um video de no máximo 3 minutos

ou escreve uma história (incluindo uma fotografia se desejares):
limite máximo: 300 palavras

ou tira uma fotografia e escreve para expressares os teus
pensamentos sobre vida independente (descarrega a estrutura aqui)

2º Passo
Envia os materiais (videos, posts, fotografias) para
sinem.sari@ifglobal.org antes de 9 de agosto de 2022

JUNTA-TE A NÓS
Por favor, partilha connosco o que Vida Independente Significa para ti e partilha a

tua história de vida independente! Queremos ouvir a tua voz!!

https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/Frame-Challenge.png
mailto:sinem.sari@ifglobal.org


JUNTA-TE A NÓS



MATERIAIS QUE PODES DESCARREGAR E PARTILHAR NAS TUAS REDES SOCIAIS
 

 Podes também juntar-te à ação usando o material da IF e partilhando-o nas tuas redes sociais!! 

- Descarrega o poster do Dia Internacional da Juventude aqui

- Descarrega o estandarte do Dia Internacional da Juventude aqui

- Descarrega o guarda o dia do Dia Internacional da Juventude aqui

- Descarrega o quadro desafio do Dia Internacional da Juventude aqui

- Descarrega o estandarte media do Dia Internacional da Juventude 1 aqui

- Descarrega o estandarte media do Dia Internacional da Juventude 2 aqui

- Descarrega o estandarte media do Dia Internacional da Juventude 3 aqui

https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/Youth-Day-Poster.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/Banner.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/Save-the-Date.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/Frame-Challenge.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/Media-Poster-1.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/Media-Poster-2.png
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/07/Media-Poster-3.png


Tega @IFSBH, 
partilha e segue

Partilha e usa os hastags: 

#IFInternationalYouthDay

#YouthSBH

#YouthSBHandIndependentLiving 

#YouthSBHVoice

E Segue @IFSBH



OBRIGADO PELA TUA PARTICIPAÇÃO 
 Grupo de Jovens da Federação Internacional 

Para mais informações, contactar IF em: 
      info@ifglobal.org
      +32 (0) 471 84 41 54

mailto:info@ifglobal.org

