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PROGRAMA BIP/ZIP LISBOA - PARCERIAS LOCAIS
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

SOS Animal

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Juventude Horta Nova Futebol - Futebol Clube

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Carinho ao domicilio
19. Horta Nova
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Pretendemos responder ao uma dos problemas mais
identificados no Relatório da Consulta Publica da Carta dos
BIP/ZIP do Bairro Horta (Zona Norte e Tipologia Municipal)
que é
o isolamento dos Idosos, utilizando para isso as
"ferramentas" e o Know-How da nossa área de atuação : os
animais.
Promover a Inclusão e a Prevenção
Idosos
Com este projecto pretende-se levar até aos domicilios dos
séniores carênciados e com mobilidade reduzida, cuidados
médico veterinários e assistência diversa aos seus animais
que são muitas vezes a sua única companhia.
Da mesma forma
pretende-se ainda servir de identificador de situações
limites que carecem de cuidados especificos relativamente à
saúde dos idosos e informar as entidades competentes.
De
igual forma pretende-se também a criação de um vínculo
afectivo entre a Associação e esta comunidade carenciada.

Objetivos Específicos de Projeto
1
Objetivo Específico de Projeto 1
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Descrição

Deslocação do Médico Veterinário a casa do sénior com
dificuldades motoras (e outras) para atestar a boa saúde do
animal.
Verificar a condição geral de saúde do animal.
Identificar necessidades especificas de intervenção
veterinária e respectivo acompanhamento especifico.
Se
necessário, transportar o animal ao Hospital Veterinário
Solidário para prestar os cuidados necessários.

Sustentabilidade

A previsão de crescimento do Hospital Veterinário
(recentemente aberto ao publico) irá permitir a continuação
e o desenvolvimento do projecto.
Estimamos que o primeiro
ano será aquele que envolverá um maior dispêndio de
recursos dado que existem várias situações extremas que
necessitam de maiores cuidados veterinários. Nos anos
seguintes estimamos que a maioria dos casos clínicos serão
de monitorização e controle da condição geral de saúde dos
animais e respectiva comunidade sénior.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

-

Sustentabilidade

-

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

-

Sustentabilidade

-

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Recursos humanos

Identificação da População senior
Conjuntamente com a entidade parceira (Juventude Horta Nova
FC) serão identificados os individuos a inserir neste
projeto. A Juventude Horta Nova FC sendo um clube de
moradores do bairro Horta Nova tem todo o conhecimento da
realidade do mesmo podendo identificar rapidamente esta
população sénior com carência económicas e dificuldades de
mobilidade que detenham animais que necessitem de cuidados
médico veterinários
2 elementos da Juventude Horta Nova FC
2 elementos da
Grupo de Socorro Animal de Portugal
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Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Lista de pessoas a serem visitados no ambito o projeto

Valor

0 EUR

Cronograma

Mês 1

Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2
Descrição

Mensal
50
1

Deslocação do Médico Vet domicilio
Deslocação do Médico Veterinário a casa do sénior com
dificuldades motoras (e outras) para atestar a boa saúde do
animal.
Verificar a condição geral de saúde do animal.
Identificar necessidades especificas de intervenção
veterinária e respectivo acompanhamento especifico.
Se
necessário, transportar o animal ao Hospital Veterinário
Solidário para prestar os cuidados necessários.
Nesta
actividade serão realizados atos médicos tais como :
Vacinação
- destartarização
- castrações/esterilizações
doenças de pele, nomeadamente sarnas
- tosse canil e
outras viroses
doenças associadas à falta de
acompanhamento médico prolongado
Identificação de seniores
com necessidades especiais de higiene e saúde que serão
reportadas pela Associação às entidades competentes
(Gabinete Gebalis- Bairro Horta Nova)

Recursos humanos

O funcionamento destes projectos será composto por:
- 1
Médicos Veterinários;
- 2 Voluntários

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

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

Resolução de todos os problemas de saúde dos animais na
posse de seniores com dificuldades económicas e físicas.
49050 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Diário
50
1

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

1
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Sandra Cardoso
448

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Renato Antunes
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Luis Ribeiro
200

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Não
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Função
Horas realizadas para o projeto

Agostinho Fererira
200

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%)

1

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)

50

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

50

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)

50

Nº de destinatários imigrantes

0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

0
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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

25000 EUR

Encargos com pessoal externo

0 EUR

Deslocações e estadias
Encargos com informação e publicidade
Encargos gerais de funcionamento
Equipamentos
Obras
Total

600 EUR
0 EUR
5000 EUR
18450 EUR
0 EUR
49050 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

SOS Animal
49050 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor

Financeiro
0 EUR
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Descrição

-

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

49050 EUR
0 EUR
49050 EUR
100
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