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doméstica

As ferramentas podem ser desenvolvidas para dispositivos móveis ou
para a web, e a ideia é que a ferramenta contribua na prevenção desse
tipo de crime
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A Avon Foundation for Women e o Medicine
Institute (EUA) abriram inscrições para o
desafio global Ending Violence@Home App
Challenge, que premiará os desenvolvedores
dos quatro melhores aplicativos que
contribuam para a prevenção e o combate à
violência doméstica.  O objetivo é incentivar
desenvolvedores a usarem seus
conhecimentos na criação de aplicativos que
possam contribuir com a causa.  

Poderão participar equipes de 2 a 8 pessoas
com idade mínima de 18 anos, e pelo menos um dos integrantes deve ter alguma relação
com organizações ou ações que contribuam para o fim desse tipo de crime.  É permitido que
pessoas de diferentes nacionalidades pertençam ao mesmo grupo.

Os apps podem ser desenvolvidos para dispositivos móveis ou para a web, e a ideia é que a
ferramenta contribua na prevenção de agressões físicas, abuso verbal e outros atos de
violência doméstica. Também serão válidas aplicações que ajudem pessoas que já estejam
sofrendo este tipo de abuso, bem como aquelas que desejam prestar ajuda. 

Os melhores aplicativos serão escolhidos com base nos seguintes critérios: capacidade de
inovação, design, impacto potencial, incorporação de dados e pesquisas e facilidade de uso
em países de baixa e média renda. Os autores do app vencedor receberão um prêmio no
valor de 10 mil dólares. As segunda, terceira e quarta colocações receberão,
respectivamente, US$ 7,5 mil, US$ 5 mil, e US$ 2,5 mil.

As inscrições irão até 31 de julho, e deverão ser feitas no portal do Medicine Institute, onde
também é possível encontrar mais informações sobre o desafio.
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