MISSÃO
Articular e mobilizar organizações e pessoas
para defender e garantir os direitos da Primeira
Infância – criança de até seis anos de idade.
A REDE NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA

VISÃO

É uma articulação nacional de organizações da
sociedade civil, do governo, do setor privado, de
outras redes e de organizações multilaterais que atuam,
direta ou indiretamente, pela promoção e garantia
dos direitos da Primeira Infância – sem discriminação
étnico-racial, de gênero, regional, religiosa, ideológica,
partidária, econômica, de orientação sexual ou de
qualquer outra natureza.

Até 2022, ter o Plano Nacional pela Primeira Infância
referenciado nas políticas públicas das esferas federal,
estaduais, distrital e municipais.

Formada inicialmente por um pequeno grupo de
cerca de dez organizações, a RNPI iniciou suas
atividades em março de 2007. Hoje somos mais
de 160 organizações de todas as regiões do Brasil.

POR QUE CUIDAR DA PRIMEIRA INFÂNCIA?

A RNPI é composta pela Assembleia Geral, Grupo
Gestor, Grupos de Trabalho e pela Secretaria Executiva
que, eleita a cada triênio, é a organização responsável
pela coordenação das ações da Rede.
A RNPI elaborou e promove a implementação do
Plano Nacional pela Primeira Infância, aprovado
pelo CONANDA (Conselho Nacional pelos Direitos
da Criança), em dezembro de 2010, e acolhido pela
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência como
um plano integral – que engloba todos os direitos
da Primeira Infância, com metas até 2022.

Ser reconhecida como espaço de diálogo plural
e diverso e referência na defesa e promoção dos
direitos da criança de até seis anos de idade e de sua
participação nos assuntos que lhe dizem respeito.

Os primeiros seis anos de vida da criança são
fundamentais para o desenvolvimento de suas
estruturas física e psíquica e de suas habilidades
sociais. As experiências nesse período influenciam,
por toda a vida, a criança e sua relação com as
pessoas que a rodeiam. Esta é também uma fase
de maior vulnerabilidade, que demanda proteção
especial e um ambiente seguro, acolhedor e propício
ao desenvolvimento de suas potencialidades.
Pelas características desta etapa de vida, a Primeira
Infância carece de visibilidade social, sendo
necessário criar situações em que as crianças sejam
vistas e ouvidas. A Rede se propõe a ser um espaço
de visibilidade e escuta das crianças na defesa
dos seus direitos.

PARTICIPE
Para saber mais sobre a RNPI, as organizações
que a compõem e nossas ações,
acesse www.primeirainfancia.org.br
Se sua organização deseja fazer parte da RNPI,
entre em contato pelo email
alornpi@primeirainfancia.org.br
ACOMPANHE
Cadastre-se no site para receber nosso
Boletim e nos acompanhe nas redes sociais:
twitter.com/RNPI
facebook.com/redenacional.primeirainfancia
www.primeirainfancia.org.br

Realização

