Você Sabia?
•

•

•

O programa SEEN no Centro de
Defesa da Criança do Suffolk
County já atendeu mais de
1.800 jovens de alto risco e
explorados desde sua criação,
em 2004.
A exploração sexual comercial
de crianças (CSEC) é uma forma
de abuso sexual de crianças.
Os jovens explorados devem
ser tratados como vítimas
e não como infratores ou
delinquentes.
O CSEC pode assumir
muitas formas diferentes,
incluindo prostituição de
rua, pornografia, striptease,
massagem erótica/nua,
linhas telefônicas de sexo,
serviços de acompanhantes,
festas privadas, prostituição
baseada em gangues, cafetões
interfamiliares, e formas
de exploração baseada na
internet.

•

O CSEC não é uma escolha.

•

Os jovens são resilientes. Com
recursos e apoio coordenados,
os jovens que vivenciam a
exploração sexual comercial
podem se recuperar e
reconstruir suas vidas.

O SEEN oferece
treinamentos para
profissionais e organizações
comunitárias.
Para mais informações sobre o SEEN
ou para fazer uma indicação, por
favor, entre em contato:
Sheelah Gobar
Gerente do Programa SEEN
Sheelah.Gobar@state.ma.us
617-304-4263
Children’s Advocacy Center of Suffolk County
989 Commonwealth Avenue | Boston, MA 02215
www.suffolkcac.org

Este projeto foi apoiado pelo Escritório de
Assistência às Vítimas de Massachusetts através
de uma concessão da Lei de Vítimas de Crime de
1984 (VOCA) do Escritório de Vítimas do Crime,
Programas do Escritório de Justiça, Departamento
de Justiça dos EUA.

APOIO PARA ACABAR
COM A EXPLORAÇÃO
AGORA (SEEN)

A Cura Começa Aqui

Exploração sexual comercial de crianças (CSEC) é quando uma criança
ou jovem menor de 18 anos está envolvido em um ato sexual em troca de
dinheiro, comida, abrigo, drogas, ou qualquer coisa de valor. O CSEC é
uma forma de tráfico de crianças. É um problema sério e prevalecente
que afeta jovens, famílias e comunidades em Massachusetts.
Os jovens que são explorados podem não entender que o que estão
vivenciando é abuso, ou podem ter medo de se apresentar e pedir ajuda.
É fundamental que todos nós reconheçamos os sinais de exploração
e saibamos como conectar os jovens aos recursos de apoio e a uma
intervenção abrangente.

Apoio Para Acabar com a Exploração
Agora (Support to End Exploitation
Now — SEEN) é um programa inovador

que oferece uma resposta coordenada e
multidisciplinar para jovens em situação de risco
e explorados sexualmente. O SEEN tem parcerias
com mais de 40 agências de aplicação da lei,
provedores de saúde infantil, médica e mental
e organizações de base comunitária. Juntos,
asseguramos que os jovens em risco e explorados
sejam reconhecidos e conectados aos serviços que
podem ajudá-los a curar e estarem seguros.

O objetivo do SEEN é:
•
•
•
•
•

Empoderar as vítimas a deixar seu explorador e
retomar o controle de suas vidas
Garantir a segurança das vítimas
Garantir o acesso das vítimas a recursos e
serviços
Impor a responsabilidade do infrator
Abordar as grandes questões sociais que
afetam as crianças em situação de risco através
de políticas e educação

Visite o CAC em: www.suffolkcac.org

O Programa SEEN:
•
•

•
•
•

Atende crianças e jovens menores de 18
anos
Recebe indicações para jovens em situação
de risco e explorados em Boston, Chelsea,
Revere e Winthrop.
Adapta a resposta e os serviços da equipe
às necessidades individuais de cada jovem.
Oferece serviços sem custo para as famílias
Fornece assistência de transporte aos
serviços do Centro de Defesa da Criança do
Suffolk County, sem custo para as famílias

“A equipe está aqui para
ajudar, para ajudá-lo a se
sentir mais confortável, e para
prestar atenção ao que você
quer e precisa.”
- membro do Grupo Consultivo da Juventude
do SEEN
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A Abordagem da Equipe SEEN

O SEEN cria uma rede de segurança para reduzir o
risco e garantir que cada jovem tenha o benefício
de uma equipe coordenada de apoio. O SEEN
facilita a comunicação entre os membros da equipe
multidisciplinar (MDT) para envolver os jovens e as
famílias e para conectar os profissionais através dos
sistemas.

Ao receber uma indicação, o SEEN:

• Envolve a juventude no MDT e faz com que suas
vozes sejam ouvidas
• Avalia os riscos de segurança
• Identifica as opções de colocação segura
• Conecta jovens a recursos médicos e de saúde
mental especializados
• Coordena investigações com as autoridades
policiais quando um jovem está sendo
prejudicado
• Faz coordenação de entrevistas forenses
• Conecta os jovens a mentores especializados,
coaches de vida e suportes interpessoais que
promovem relacionamentos saudáveis, educação
preventiva e cura.
• Trabalha com MDTs e famílias para recuperar
jovens desaparecidos/foragidos

