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A Havan mudando o destino de jovens através do esporte

O projeto Nadando na Frente com o apoio da Havan,
esta sendo marcado por importantes ajustes para o Projeto
,demos inicio a um grande programa de incluir a prática
da natação na periferia da cidade de Ribeirão Preto e outras
cidades do Brasil. A nossa estratégia é de buscar cada vez
mais, oportunidades para a população carente.
Um dos destaques do período de implantação do programa foi o processo de seleção e acompanhamento de todas
as crianças que participaram, assim a formação e consolidação foi plena.
O apoio da Havan tem sido e será em 2019 fundamental
para concretizar e viabilizar toda a estrutura que conta com
: Professor, estagiários, materiais para treinamento e cada
criança recebeu camiseta, óculos de natação, toucas, sungas e maiôs.
É muito válido este atendimento social, pois ele é inclusivo e promove a interação na comunidade, mas principalmente oportuniza a juventude um futuro próspero e longe
dos malefícios das drogas, violência, criminalidade e outros
problemas sociais do cotidiano Brasileiro.
A característica principal do Nadando na Frente é formativo e social, e de continuidade , o que importa é que
as crianças terão oportunidade de estarem socializando-se

através de sua prática, estarão fazendo uma descoberta do
corpo em movimento, descobrindo o prazer do jogo e das
brincadeiras, conhecendo direitos e deveres, terão a chance
de sair das ruas e serem educadas pelo esporte. E mesmo
que um dia não cheguem a ser grandes campeões da natação, serão sabedores de seu papel na sociedade: de homens
e mulheres responsáveis, que procurarão cumprir as suas
obrigações graças a esse projeto de inclusão. Por isso buscamos a relevância dessa iniciativa.
A equipe técnica foi a base para a sustentação e crescimento do que foi planejado e no próximo ano podemos
alcançar um melhor e maior atendimento, com o protocolo
de ensino que foi aplicado. Estamos ano a ano conquistando os objetivos propostos e conseqüentemente grandes
resultados no aprendizado das crianças.
Conseguimos atingir mais bairros e conseqüentemente
atender mais crianças. Um esforço enorme para diminuir a
lista de crianças que aguardam sua vaga para poder aprender a nadar e se aperfeiçoar na modalidade.Com a abertura
de mais uma piscina em uma importante região da cidade,
ampliamos nossa cobertura.

Atendimento dos
colaboradores da Havan
Estamos conseguindo assegurar condições adequadas à melhoria da qualidade de vida de crianças e
adolescentes carentes contribuindo para aumentar o
número de cidadãos conscientes de si e do outro, interagindo e motivando a construção do conhecimento e
novas oportunidades, tendo como finalidade o esporte
e o desenvolvimento social.
A expectativa é que toda essa base construída continue a trazer resultados, de forma até mais intensa no
próximo ano.Também esperamos alcançar uma maior
adesão dos familiares dos funcionários da Havan que
iniciam no projeto com seus filhos.

Objetivos gerais:
O Projeto Nadando na Frente visa preencher o tempo ocioso das crianças e jovens de ambos os sexos
da nossa região, com a prática da Natação, orientar
e ensinar a prática da Natação respeitando a individualidade biológica e o desenvolvimento da criança,
utilizando o esporte como meio de socialização, inteiração e educação, desenvolvendo habilidades físicas,

motoras, técnicas e da prática da natação. Sem esquecer o aspecto social, descobrindo novos talentos e dar
ênfase as crianças mais carentes de nossa região pois
elas são as que mais precisam do esporte como fator
de integração e inclusão social e participar de diversas
competições no âmbito regional e estadual.

