Equipas Rendimento Social de Inserção
Plano de atividades 2013/2014
Designação

Objetivos

Responsável

Recursos
necessários

Calendarização
jan

Parceria entre AETP e
os supermercados
Jumbo e Pingo Doce
Parceria entre AETP e
o Banco Alimentar
Parceria AETP e a Inst.
Passo Positivo

Equipas RSI

Utilização da despensa da sede
e carrinha para transporte

Responder às necessidades
básicas dos utentes de RSI
(alimentação
Sessão de prevenção de
acidentes para população de
RSI e CSBP
Distribuição de fraldas para
50 bébes, oferecidas
Campanha de recolha de
artigos de bebé
Facilitar o acesso dos
Beneficiários de RSI e da
comunidade em geral às
novas tecnologias de
informação

Diretor Técnico C.
Comunitário e
equipas RSI
Sérgio e Enfermeira
Isabel

Utilização da despensa da sede
e carrinha para transporte

Equipas RSI

Utilização dos arrumos do
CSBP para armazenamento
Envolvimento da Creche e
Jardim de infância
5 a 8 computadores, 1
impressora. Sala com
infraestrutura de internet.

Equipas de RSI
Equipas de RSI na
procura de apoio
para equipar a sala

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

Sala de formação CSBP

Procura de apoios

Diretora executiva
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Organização da
sala

Divulgação

Criação de uma
infoteca

Responder às necessidades
básicas dos utentes de RSI
(alimentação e higiene)

Inicio da nova
atividade

dez

Equipas Rendimento Social de Inserção
Plano de atividades 2013/2014

Designação

Objectivos

Responsável

Recursos
necessários

Calendarização
jan

Programa
“Ser cidadão é…”

Programa
“… ao trabalho.”

Programa
“ pais para todos os
gostos.”
“Do velho se faz
novo.”
(Atelier de costura)
“Com pouco
fazemos muito.”
(Atelier de cozinha)
“Pés no Risco”
(Projecto com
adolescentes)

Promover competências sociais
e humanas.
Fomentar troca de experiências
e saberes
Estimular o espírito critico e de
responsabilidade social
Promover competências
pessoais.
Desenvolver competências de
procura ativa de trabalho

Sérgio Cruz
(Psicólogo)

Sérgio Cruz
(Psicólogo)
Mário Rui Soares
(Psicólogo)

Capacitar os pais para aplicação
e utilização de estratégias
positivas, minimizando
conflitos intra e extrafamiliares,
no desenvolvimento da criança
Promover competências
básicas de costura

Educadoras sociais
Voluntária do CSBP

Adquirir conhecimentos acerca
da confeção de ementas
saudáveis e económicas

Educadoras sociais
Ajudantes de ação
directa

Intervenção sistémica com
adolescentes, promovendo o
seu aproveitamento escolar e
prevenindo comportamentos
desviantes

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

Sala de formação da Escola do
Torne e Sala de formação do
CSBP.
Datashow

Mário Rui Soares
(Psicólogo)

Educadoras sociais
e Psicologos das
Equipas de RSI

Sala de formação da Escola do
Torne e Sala de formação do
CSBP.
Infoteca – AMI
GIP’s
Sala de formação da Escola do
Torne e Sala de formação do
CSBP.

Sala de formação CSBP.
Máquinas e material de
costura.

A definir dois espaços formativos com duração de dois meses cada.

Cozinha e refeitório da Escola
do Torne

Escola do Torne

Finalização
da
fase de
diagnóstico

Inicio do apoio escolar e
aplicação do programa GPS

Atividades
de férias

Siglas utilizadas: RSI – Rendimento Social de Inserção; CSBP – Centro Social do Bom Pastor; AMI – Assistência Médica Internacional; GIP – Gabinete de Inserção Profissional; GPS – Gerir Percursos Sociais
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