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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Associação Check-IN - Cooperação e Desenvolvimento

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

ANJAF - Associação Nacional para a Acção Familiar

Designação

GI Criarte

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Dimensão
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir
ODS 2030

Ignição
IN - INclusão INtergeracional
49. São José / Santa Marta (eixo)
---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

Diagnóstico

A Associação Check-IN com os parceiros ANJAF e Grupo CriART
observámos que existe um problema inter geracional no Eixo
de São José / Santa Marta. Os Sénior estão cada vez mais
isolados e os jovens não participam nas iniciativas que
organizamos e que estão muito associados aos comportamentos
desviantes, os quais originam fenómenos de marginalidade e
de desemprego. Neste contexto identificamos a necessidade
de envolver estes jovens para adquirirem conhecimentos,
motivação e competências capazes de os interagirem com os
Idosos na vida social, ajudo-os a combater o isolamento
existente. Este problema vai ao encontro dos problemas
identificados na carta do BIP ZIP e temos desejo de criar
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um projeto que despolete dinâmicas comunitárias
especialmente dirigidas aos cidadãos idosos/jovens deste
bairro. A associação juvenil Check In, que está situada na
freguesia de S. José, exactamente de face para o eixo S.
José / Santa Marta, e que tem vasta experiência na
submissão e execução de projetos de educação para a
cidadania, especialmente dirigidos para os jovens. Por
conseguinte decidimos unir esforços com outros parceiros
(ANJAF, Grupo Informar CriART) com experiência na área,
desenvolver um projeto conjunto que dê resposta às
necessidades sentidas, tendo encontrado em conjunto formas
criativas de dar resposta aos problemas identificados.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais

Promover a Dinamização Comunitária e a Cidadania
Idosos

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

A continuidade deste projeto e seus objetivos estará
garantida no mínimo 2 anos porque, após o términos do
financiamento: os jovens participantes no projeto irão
submeter uma candidatura ao Programa Comunitário Erasmus+,
solicitando financiamento para o desenvolvimento de dois
tipos projetos, um de cariz de desenvolvimento profissional
e outro para melhoria das condições de vida no bairro,
envolvendo a comunidade mais idosa. A submissão deste
projeto pelos jovens contará com o apoio e experiência da
associação juvenil Check In.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
Sustentabilidade

A continuidade deste projeto e seus objetivos estará
garantida no mínimo 2 anos porque, após o términos do
financiamento: Iremos apresentar uma candidatura à
Comissão Europeia para a gestão da bolsa de voluntariado,
propondo aos jovens do bairro que participem ativamente na
organização das diferentes iniciativas da freguesia, bem
como propondo-se como voluntários para dar formação aos
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jovens nas suas profissões ou áreas de conhecimento, etc;

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

Será mantido em funcionamento o Centro Educação não Formal,
nas instalações da associação Check In sitas no eixo bairro
S. José / Santa Marta. Por conseguinte, os jovens do bairro
poderão continuar a frequentar o centro com o intuito de
participar em projetos nacionais e internacionais
desenvolvidos pela organização, de frequentar ações de
formação promovidas pela associação, de pedir apoio ao
desenvolvimento de projetos locais, etc.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Bairro IN!

Descrição
Recursos humanos

2 funcionários da Check In (responsáveis por acompanhar os
jovens/Idosos durante as atividades); 1 funcionário da
ANJAF (responsáveis por acompanhar os jovens/Idosos durante
as atividades; 1 formador em fotografia/vídeo e tratamento
de imagem do Grupo Informal CriART.

Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

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

Actividade 2

4520 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3
Mensal
115
1, 2, 3

Centro Educação Não Formal

Descrição
Recursos humanos

Durante o decorrer deste projeto o Centro será controlado
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por um funcionário da Check In, em colaboração com 1 ou 2
jovens estrangeiros (voluntários e estagiários do Programa
Erasmus+, designadamente do serviço voluntário europeu) e
com uma rede de voluntários do bairro de S. José (ver
actividade 3).
Quando terminar o financiamento do programa BIP ZIP o
Centro será preferencialmente gerido somente por
voluntários do Bairro da Freguesia de S. José, em
colaboração com jovens estrangeiros que a associação
juvenil Check In colocará no centro e que serão financiados
pelo programa Erasmus+.
Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

15620 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10
Mensal

Nº de destinatários

500

Objectivos especificos para que
concorre

1, 3

Actividade 3

Bolsa de Voluntários do Bairro

Descrição
Recursos humanos

1 funcionário da Check in para gerir os voluntários do
Centro Juvenil de Educação não Formal e 1 voluntário
internacional da Associação Check-IN

Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

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

6570 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11
Mensal
50
2, 3
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Actividade 4

Acções de formação

Descrição
Recursos humanos

A Check In tem formadores para as seguintes áreas de
formação: gestão de projetos, liderança, resolução de
conflitos, empreendedorismo e iniciativa e criatividade. A
ANJAF irá realizar algumas formações: formação de idosos,
jogo dramático,...
Em função das necessidades identificadas pelos jovens no
âmbito da actividade 1 serão contratados formadores
específicos para determinadas áreas.

Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

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

Actividade 5

13500 EUR
Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11,
Mês 12
Diário
450
1, 2, 3

Iniciativas locais

Descrição
Recursos humanos

Funcionários da Check In e da ANJAF, bem como voluntários
do bairro (o nr de funcionários e voluntários da bolsa,
dependerá em função do tipo de actividades a definir)

Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

5680 EUR
Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Pontual30

Nº de destinatários

500

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2
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Actividade 6

Evento final do projeto

Descrição
Recursos humanos

Todos os funcionários deste projeto na Associação Check-IN.
15 jovens do Bairro de S. José directamente envolvidos no
projeto e 30 Idosos mais ativos no projeto. Todos os
voluntários da bolsa de voluntariado.

Local: morada(s)
Local: entidade(s)

-

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

3510 EUR
Mês 11, Mês 12
Diário

Nº de destinatários

150

Objectivos especificos para que
concorre

1, 2

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)

----------
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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)

----------

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 PROJETO
Financiamento BIP/ZIP solicitado
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Encargos com pessoal interno

8250 EUR

Encargos com pessoal externo

17950 EUR

Deslocações e estadias

2660 EUR

Encargos com informação e publicidade

3770 EUR

Encargos gerais de funcionamento

5360 EUR

Equipamentos

8490 EUR

Obras

2920 EUR

Total

49400 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Associação Check-IN - Cooperação e Desenvolvimento
49400 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Junta de Freguesia de Santos
Não financeiro
3330 EUR
Cedência de espaço

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

49400 EUR
3330 EUR
52730 EUR
1765



