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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

Junta de Freguesia de Marvila

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

Ignição
SPOT- SANTA CLARA + por 27. Lóios
29. Flamenga
31. Armador

ODS 2030

---------Síntese do Projeto

Fase de execução
Fase de sustentabilidade

Tendo como exemplo a loja social na comunidade de São
Maximiliano,sabemos que este novo modelo de ajuda, mais
justo,digno e igualitário levou a comunidade a acreditar
que todos somos responsáveis em ajudar e que juntos somos
mais fortes e chegamos mais longe.Partindo desta premissa,e
já tendo como parceiros entidades que vão divulgar e
envolver não só novos parceiros, mas indivíduos da
sociedade civil,que querem apoiar,pois acreditam neste novo
modelo de ajuda.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Objetivo Geral de Projeto

2
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Diagnóstico

Temática preferencial
Destinatários preferenciais

A pandemia Covid-19, veio agravar a já delicada situação de
agregados familiares, acentuando o contexto de pobreza em
que já viviam e que devido ao desemprego, doença ou emprego
precário se encontravam em situação de exclusão. e levou à
precariedade outros que se viram confrontados com a perda
de rendimento devido às novas medidas encontradas como
resposta, tais como layoff, ou mesmo a não renovação do
contrato de trabalho, sendo mais uns que vão engrossar a já
longa lista de desempregados do IEFP. É urgente apoiar
estes agregados para prevenir novas problemáticas que
possam surgir. Uma das necessidades primárias passa pelo
apoio alimentar, sendo este apoio essencial à
sobrevivência, mas também preventivo em outras
situações,que possam dai advir como o agravamento de
problemas de doença, que podem apresentar francas
melhorias, quando os nutrientes de uma alimentação são
assegurados.Também em paralelo o estado de bem estar fisco,
leva a um bom estado emocional, ajudando não só ao
próprio,mas a todos que com este convivem. Assegurar esta
ajuda não é de todo o garante dos problemas dos agregados,
mas permite-lhes canalizar o pouco
rendimento disponível que têm, para outras necessidades.
Promover a Inclusão e a Prevenção
Família

Objectivo geral

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição
Sustentabilidade

Após as obras de remodelação e limpeza o espaço fica
finalizado, para iniciar a dar a resposta à qual aqui se
propõe. A manutenção do espaço em termos de limpeza e
organização será mantida, quer por voluntários da Paróquia,
quer pelos colaboradores afetos ao projeto ou mesmo alguns
dos parceiros que já se disponibilizaram, para manterem o
espaço limpo e acolhedor.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição
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Sustentabilidade

Os documentos agora criados e que irão ter por base os já
utilizados na loja SPOT, na comunidade de São Maximiliano,
após realizados e informatizados, permanecerão como suporte
na continuidade deste projeto. A informatização de todos os
elementos necessários, permite um acesso mais fidedigno e
rápido e consequentemente uma avaliação mais rápida. O
regulamento interno ajuda a que ambas as partas entendam
qual os seus direitos e deveres, pontos fundamentais para
uma que a relação que se vai estabelecer e pretendemos
manter, possa ser serena e de fácil entendimento.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição
Sustentabilidade

"Não podemos só pensar,no que nos faz falta,mas no bem que
podemos fazer" Papa Francisco.
O pensamento sempre presente para nos mantermos motivados e
empenhados a dar continuidade ao sonho,que nos leva a este
projeto,mas que será no futuro uma das respostas presentes
na comunidade. Pretendemos realizar encontros de partilha
com a presença de um frei, a força da palavra de Deus é
importante para reforçar o espírito dos diferentes
grupos.Garantimos a continuidade da resposta pela união de
todos em prole desta causa.

CALENDARIZAÇÃO DO PROJETO
Actividade 1

Requalificar e transformar

Descrição
Recursos humanos

Empresa de profissionais contratados para as obras.Toda a
limpeza e organização do espaço será realizada por
voluntários dos grupos Paroquiais, tais como os
peregrinos,escuteiros,catequistas, jovens e os próprios
colaboradores do Centro após horário de trabalho.
Coordenadora do Projeto. Serv Administr e Aux serv gerais

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

Paróquia de São Maximiliano Kolbe

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

10999 EUR
Mês 1
Pontual
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Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 2

460
1

Formar Aprender e Criar

Descrição
Recursos humanos

Técnicos , parceiros e beneficiários

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

Paróquia de São Maximiliano Kolbe

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

Actividade 3

13602 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Semanal
460
3

Testemunhas da Bondade

Descrição
Recursos humanos

Parceiros,técnicos, beneficiários, voluntários, amigos que
se poderão juntar a esta causa.

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

Paróquia São Maximiliano Kolbe e o Centro Kolbe

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

4002 EUR
Mês 3, Mês 6, Mês 10
Mensal
80
2, 3
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Actividade 4

Famílias atuantes

Descrição
Recursos humanos

Técnicos,parceiros, grupos juvenis da paróquia,amigos e os
beneficiários

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

Paroquia São Maximiliano Kolbe

Resultados esperados
Valor
Cronograma
Periodicidade

4529 EUR
Mês 3, Mês 5, Mês 8, Mês 11
Mensal

Nº de destinatários

300

Objectivos especificos para que
concorre

2, 3

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

5
Constituição da equipa de projeto

Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora
240

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnica Administrativa
240

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim
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Função
Horas realizadas para o projeto

Tecnico a contratar
960

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Aux serv Gerais
240

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Parceiros - PARÓQUIA
300

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Parceiros - CERCI
100

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Parceiros - GEBALIS
80

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Parceiros - JFM
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

Grupo da comunicação do CentroKolbe
60

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Não Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Tec Sup Serv Social
500

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

1

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

400

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

400
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

5

Nº de destinatários mulheres

148

Nº de destinatários desempregados

150

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

131
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Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)
Nº de destinatários imigrantes

45
0
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

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

-

0

-

0

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

6299 EUR

Encargos com pessoal externo

10643 EUR

Deslocações e estadias

540 EUR

Encargos com informação e publicidade

150 EUR

Encargos gerais de funcionamento

6100 EUR

Equipamentos

1900 EUR

Obras

7500 EUR

Total

33132 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora
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Entidade
Valor

Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe
33132 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade

Paróquia São Maximiliano Kolbe
Não financeiro
2500 EUR
- Cedência do espaço
- Divulgação e incentivo ao voluntariado aos vários grupos
da Paróquia
- acompanhamento espiritual
- formação
- campanhas de angariação de bens
- encaminhamento de situações
Junta Freguesia Marvila
Não financeiro
500 EUR
- encaminhamento de situações
- divulgação do projeto as entidades e comercio local com
vista à sustentabilidade
- apoio na aquisição de bens em falta através do comercio
local
- cedencia de transporte para recolha de bens
Cerci
Não financeiro
300 EUR
- Sinalização de agregados que reúnam critérios para
receberem apoio,
- Apoio na divulgação
- Apoio na formação
- Angariação de bens alimentares
Cantinhodosdez
Não financeiro
1200 EUR
- Divulgação do projeto para apadrinhamento
- Doação de bens alimentares com datas de validade a
terminar dentro de 1 semana
- apoio na formação
Gebalis
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Tipo de apoio
Valor
Descrição
Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Financeiro
250 EUR
- divulgação no bairro do Armador
- encaminhamento de situações
Centro Kolbe
Não financeiro
3500 EUR
Apoio serviço scocial
Ajuda na divulgação e campanhas através do grupo da
comunicação
cedencia de produtos de desinfecção e higiene
Voluntariado com a equipa da Instituição
Sempre que necessário apoio da equipa do Centro

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

33132 EUR
8250 EUR
41382 EUR
1300



