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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

Farmácia Serejo Lda

Designação

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

Designação

Farmácia Sto António

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Saúde

Solidária

29. Flamenga
30. Condado
31. Armador
32. Quinta das Salgadas / Alfinetes
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Num período de grandes dificuldades que o país atravessa, o
valor da solidariedade e entreajuda tornou-se emergente.
O Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe, atento a
esta realidade e presente no terreno, diariamente se vê
confrontado com as diferentes problemáticas com que a
população vive, nomeadamente o desemprego, inúmeros
agregados dependentes da prestação de RSI e as baixas
reformas da área sénior.
Este flagelo leva as famílias a priorizarem e aplicarem os
poucos recursos na sua alimentação descurando completamente
o factor da saúde. Grande número de famílias não compra a
medicação prescrita, realiza tratamentos ou efectua
rastreios por falta de meios financeiros.
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Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Inclusão e Prevenção
Comunidade
Despertar na comunidade, cidadãos e entidades uma nova
consciência social promovendo parcerias que permitam a
cedência gratuita de medicação, tratamentos e rastreios a
famílias ou indivíduos
em comprovada carência económica.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Sustentabilidade

Contribuir para o tratamento e restabelecimento de
problemas de saúde, potenciando um aumento da qualidade e
esperança de vida.
Criação de um novo serviço disponível à comunidade.
Abertura de um gabinete de apoio-sócio- económico, para
avaliação e diagnóstico
da família ou individuo realizado
por um técnico de serviço social.
Avaliação da prescrição médica (receituário), realizado por
farmacêutico.
Implicação dos recursos internos da Instituição e
parceiros. Envolvimento da comunidade através do
voluntariado.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Evidenciar
e promover o sinal da coesão e união de
esforços, potenciando novos modelos de Intervenção.
Garantir maior rendimento disponível às famílias,
priorizando a sua aplicação noutras áreas, como a
alimentação ou educação dos filhos.
Capacitação dos recursos das entidades parceiras.
O contributo dos voluntários e o envolvimento de novos
parceiros.
Promover junto da população dos bairros apoiados campanhas
para recolha de medicação, ou outros similares considerados
importantes ao bem estar, dos apoiados.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Estimular o espírito de generosidade entre as pessoas.
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Despertar a importância do ser solidário
Despertar uma nova consciência social.
Sustentabilidade

Promover campanhas para recolha de medicação, ou similares.
Promover acções de sensibilização.
Divulgar o voluntariado, angariando novos elementos.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Revitalização do Espaço
Intervenção no espaço cedido através da parceria (pintura,
organização física ).
Aquisição de mobiliário necessário à manutenção e
utilização do espaço (cadeiras, secretárias, armários para
armazenar os medicamentos e computador).
Divulgação do serviço, através do site do centro social.
Elaboração de folhetos,a serem colocados nos diversos
pontos de comércio, junto da população que apoiam.
Divulgação feita pelos parceiros.
Divulgação no jornal da freguesia.
Representante do Projecto
Técnico serviço administrativo
Motorista
Pedreiro/Pintor
Serviços de limpeza

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

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

Actividade 2
Descrição

Colmatar uma lacuna existente na População, que coloca em
risco a vida da própria pessoa ou agregado.
4170.00 EUR
Mês 1
Mensal
0
1, 2

Inauguração e dinamização
Abertura do espaço à comunidade
Dinamização do espaço através da criação de diferentes
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serviços ligados à temática do projecto(rastreios e
serviços enfermagem)
Promoção de campanhas de sensibilização para a recolha de
medicação usada dentro do prazo.
Aquisição da medicação inexistente no gabinete,
e nas
farmácias
Recursos humanos

1 técnico serviço social
1 técnico de farmácia
1 técnico de enfermagem
1 técnico serviço administrativo
serviço limpeza
Representante do Projecto

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 3
Descrição

Garantir um novo serviço acessível a todos que se encontrem
dentro dos critérios de admissibilidade, estabelecidos no
projecto.
34781.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9
Semanal
120
1, 2, 3

Saber Ser
Formação, sensibilização à entreajuda e solidariedade

Recursos humanos

1
1
1
O

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma

Tec Enfermagem
Tec Serviço Adminstrativo
Tec Farmacêutico
Pároco

As pessoas tomem consciência do saber dar, do saber
partilhar.
Sensibilização do comércio local para a solidariedade
475.00 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6
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Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Pontual4 a 5 acções
0
2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

---------Constituição da equipa de projeto
Criação de emprego (Impacto)

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

----------

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

----------

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

----------

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

----------

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

---------Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

----------

Nº de destinatários mulheres

----------

Nº de destinatários desempregados

----------

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

----------
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Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

----------

Nº de destinatários imigrantes

---------Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

----------

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

----------

Nº de intervenções no espaço público

----------

Nº de publicações criadas

----------

Nº de páginas de Internet criadas

----------

Nº de páginas de facebook criadas

----------

Nº de vídeos criados

----------

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

----------

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

----------

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

11537.00 EUR

Encargos com pessoal externo

22596.00 EUR

Deslocações e estadias

713.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

875.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

935.00 EUR

Equipamentos

2020.00 EUR

Obras

750.00 EUR

Total

39426 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade

Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe
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Valor

39426.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Financeiro
0.00 EUR
-

TOTAIS
Total das Actividades

39426 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

39426 EUR

Total do Projeto

39426 EUR

Total dos Destinatários

120
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