Programa BIP/ZIP 2011
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Crescer na Cidadania

Grupo de Trabalho dos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP)
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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Fábrica da Igreja Paroquial de São Maximiliano Kolbe do
Vale de Chelas

Designação

Comité Português para a UNICEF

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Crescer na Cidadania
30. Condado
Síntese do Projecto

Fase de execução

Estimular o desenvolvimento das várias formas de
expressão/comunicação; Fomentar o intercâmbio com outros
grupos, Promover a cooperação de espírito de equipa,
recorrendo ao sentido de justiça, reciprocidade e
solidariedade numa lógica humanística; Desenvolvimento de
competências pessoais e sociais, promovendo o sentido
crítico e de responsabilidade; Fomentar a autonomia,
iniciativa e criatividade participando activamente nas
várias actividades;

Fase de sustentabilidade

Continuar o desenvolvimento das várias formas de
expressão/comunicação; Fomentar o intercâmbio com outros
grupos, Promover a cooperação de espírito de equipa,
recorrendo ao sentido de justiça, reciprocidade e
solidariedade numa lógica humanística; Desenvolvimento de
competências pessoais e sociais, promovendo o sentido
crítico e de responsabilidade; Fomentar a autonomia,
iniciativa e criatividade participando activamente nas
várias actividades;

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

O CPSMK enquanto entidade que já têm um trabalho realizado
com jovens do Bairro do Condado das zonas Limitrofes ,
através da valência do Centro de Informação Juvenil (CIJ),
valência esta que proporciona neste momento aos mesmos as
actividades de apoio escolar, atelier de dança, atelier de
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moda, atelier de informática, expressão plástica e sessões
semanais de debate sobre temas de interesse deles, bem como
o comité Português para a UNICEF (entidade parceira),
sentem que é prioritário alargar o âmbito desta para chegar
ao grupo de jovens que não frequenta qualquer
resposta
social. Os diferentes agrupamentos escolares procuram cada
vez mais encaminhar jovens, não encontrando resposta
adequada para este grupo, uma vez que o número reduzido de
espaços voltados para essa camada da população na malha de
chelas é bastante diminuto. È neste sentido que surge a
necessidade de alargar o âmbito de intervenção do espaço
j´+a existente do CPSMK, procurando incluir mais jovens nas
actividades diárias da valência do CIJ abrangendo ainda
outros jovens que procuram um espaço no período das
intervenções escolares, espaço este, capaz de proporcionar
momentos de aprendizagem e divertimento.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Comunidade
Estimular o desenvolvimento das várias formas de
expressão/comunicação; Fomentar o intercâmbio com outros
grupos, Promover a cooperação de espírito de equipa,
recorrendo ao sentido de justiça, reciprocidade e
solidariedade numa lógica humanística; Desenvolvimento de
competências pessoais e sociais, promovendo o sentido
crítico e de responsabilidade; Fomentar a autonomia,
iniciativa e criatividade participando activamente nas
várias actividades;

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Estimular o desenvolvimento das várias formas de
expressão/comunicação; Fomentar o intercâmbio com outros
grupos, Promover a cooperação de espírito de equipa,
recorrendo ao sentido de justiça, reciprocidade e
solidariedade numa lógica humanística; Desenvolvimento de
competências pessoais e sociais, promovendo o sentido
crítico e de responsabilidade; Fomentar a autonomia,
iniciativa e criatividade participando activamente nas
várias actividades;
Continuar o desenvolvimento das várias formas de
expressão/comunicação; Fomentar o intercâmbio com outros
grupos, Promover a cooperação de espírito de equipa,
recorrendo ao sentido de justiça, reciprocidade e
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solidariedade numa lógica humanística; Desenvolvimento de
competências pessoais e sociais, promovendo o sentido
crítico e de responsabilidade; Fomentar a autonomia,
iniciativa e criatividade participando activamente nas
várias actividades;

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Férias Artísticas
Interrupções escolares “Férias artísticas” com ateliês,
dirigido a jovens entre os 10 e os 16 anos, na área da
representação, canto artes plásticas, visitas a museus
actividades desportivas.
Equipa Técnica e de Monitores

Local: morada(s)

Espaços do CSPSMK

Local: entidade(s)

Espaços do CSPSMK

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Dar resposta lúdica e formativa no período de interrupções
escolares
9000.00 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 8
Diário
50
1
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Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Ateliês Anuais
Continuidade dos Ateliês para os jovens que estão inscritos
nas actividades durante todo ano e abertura dos mesmos, 2
vezes por semana jovens da comunidade.
Equipa Técnica e de Monitores

Local: morada(s)

Espaços do CSPSMK

Local: entidade(s)

Espaços do CSPSMK

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Recursos humanos

Continuar o apoio das férias durante os outros períodos do
ano
Cativar e sensibilizar os jovens a participar activamente
em ações de carácter social, cultural e desportivo
8000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
50
1

Biblioteca Interativa
Biblioteca interactiva, aberta à comunidade com acesso à
internet, espaço para leitura com acesso a jornais e
revista generalizadas. Aberto 3 vezes por semana.
Equipa Técnica e de Monitores

Local: morada(s)

Espaços do CSPSMK

Local: entidade(s)

Espaços do CSPSMK

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Cativar e sensibilizar os jovens a participar activamente
em ações de carácter social, cultural e desportivo
8000.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8
Semanal
50
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
6
Rede (resultados)
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Nº de parceiros mobilizados

3
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora
0

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)

0

Nº de novos postos de trabalho criados
como resultado da intervenção do
projeto

0

Destinatários (Resultados)
Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)

0

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

0

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

0
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

0

Nº de destinatários desempregados

0

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

0

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

0

Nº de destinatários imigrantes

0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção
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Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

0

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

0

Nº de intervenções no espaço público

0

Nº de publicações criadas

0

Nº de páginas de Internet criadas

0

Nº de páginas de facebook criadas

0

Nº de vídeos criados

0

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

0

Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros)

0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO
Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno

5206.00 EUR

Encargos com pessoal externo

17430.00 EUR

Deslocações e estadias

414.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

450.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

1500.00 EUR

Equipamentos

0.00 EUR

Obras

0.00 EUR

Total

25000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe
25000.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade

Centro Social paroquial São Maximiliano Kolbe
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Tipo de apoio
Valor
Descrição

Não financeiro
1.00 EUR
Apoio ao projeto

TOTAIS
Total das Actividades
Total de Outras Fontes de Financiamento
Total do Projeto
Total dos Destinatários

25000 EUR
1 EUR
25001 EUR
150
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