RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO CLDS MARINHA
SOCIAL
O presente relatório reflecte a actividade do CLDS Marinha Social, desde o inicio da sua actividade, em
Julho de 2009 até Junho de 2010, analisando-se 2 momentos – resultados a Fevereiro de 2010 e a Junho
de 2009.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS:
Eixo de
Intervenção

Nº Objectivo
Específico

Eixo de Intervenção 1
- Emprego, Formação
e QualificaÇão

1

Reciclar os conhecimentos dos recursos humanos de equipamentos já
existentes nos dois primeiros anos do projecto.

Eixo de Intervenção 1
- Emprego, Formação
e Qualificação

2

Qualificar 275 desempregados e 40 beneficiários de RSI através de
formação profissional e reintegrar no mercado de trabalho 5% dos
mesmos.

Eixo de Intervenção 2
- Intervenção Familiar
e Parental

3

Dar apoio aos cidadãos no sector da habitação e nas situações de crise
sensibilizando-os para o exercício da sua cidadania.

Eixo de Intervenção 2
- Intervenção Familiar
e Parental

4

Apoiar grupos de cidadãos Imigrantes

Eixo de Intervenção 2
- Intervenção Familiar
e Parental

5

Acompanhar psicologicmente e/ou encaminhar psiquiatricamente
pessoas em situação de saúde mental crítica

Eixo de Intervenção 2
- Intervenção Familiar
e Parental

6

Capacitar grupos específicos da população ao nível das suas
competências pessoais e sociais

Eixo de Intervenção 2
- Intervenção Familiar
e Parental

7

Dinamizar acções socioculturais, desportivas e de psicomotricidade com
a população idosa do concelho

Eixo de Intervenção 3
- Capacitação da
Comunidade e das
Instituições

8

Certificar ao nível da qualidade as entidades executoras

Descrição Objectivo Específico

Eixo de Intervenção 3
- Capacitação da
Comunidade e das
Instituições

9

Informar os procedimentos a ter na certificação de outras Instituições e
criar uma Base de dados das famílias acompanhadas por Instituição

Eixo de Intervenção 3
- Capacitação da
Comunidade e das
Instituições

10

Suprimir as necessidades da população carenciada a nível alimentar
através da organização de um banco de voluntários.

Eixo de Intervenção 3
- Capacitação da
Comunidade e das
Instituições

11

Minimizar o isolamento por falta de mobilidade dos idosos a serviços
básicos

Eixo de Intervenção 3
- Capacitação da
Comunidade e das
Instituições

12

Criar uma associação de Imigrantes no concelho

Eixo de Intervenção 4
- Informação e
Acessibilidades

13

Capacitar grupos específicos da população no acesso às TIC

ACÇÕES:
Actividades Previstas

Nº de Actividades Realizadas

Descrição
Organização
Gabinete
Diagnóstico

Organizar e equipar o Gabinete

X

do

Diagnosticar e fazer a triagem
das necessidades formativas da
população alvo
Encaminhar para entidades
promotoras
de
formação
profissional
Formar e constituir uma rede
de amas
Organizar e equipar o Gabinete
Diagnóstico das necessidades
habitacionais da população
carenciada
Criação de uma base de dados
de arrendatários disponíveis
Diagnosticar as famílias em
situação
de
crise
(endividamento,
desestruturação
socio
económica)
Realização de 6 workshops
temáticos
de
apoio
à
autoorganização da população

X

Rede de Amas

BD Arrendatários
Diagnóstico Crise

Workshops
"Recomeçar"

Concluídas < = >
X

do

Formação
Profissional

Organização
Gabinete
Diagnóstico
Habitacional

Em
Execução

Avaliação face
ao esperado

X

X

X
X

X

alvo
Informação, sensibilização e
educação para o exercício
pleno da cidadania, no que
respeita aos direitos e deveres
do cidadão

Nova cidadania

Implementação
Centro de Gestão de
Competências

Materna

Workshops
temáticos

Núcleo
Mental

de

Saúde

Núcleo
de
especial

apoio

Workshops
capacitação

de

Implentação/
divulgação
Idosos

Idosos

Cozinha social

GIPSS
Implementação

-

GIPSS - técnicos

GIPSS

-

Base

de

Implementação do gabinete
social de recursos
Diagnosticar e capacitar a
população alvo de saberes ser
e fazer em função da sua
necessidade
Encaminhamento
para
o
Planeamento
Familiar
do
Centro
de
Saúde,
acompanhamento
e
capacitação de competências
parentais para jovens mães
Realização de 4 workshops
temáticos sobre a temática dos
maus
tratos
crianças,
familias, idosos e defesa
pessoal
Acompanhamento psicológico
e encaminhamento psiquiátrico
de pessoas com saúde mental
crítica e pessoal vitimas de
violência doméstica
Acompanhamento psicológico
e de terapia da fala a crianças
com necessidades específicas
Realização de sessões de
desenvolvimento
de
competências
pessoais
e
sociais a pessoas de etnia
cigana

X

X
X
X

X

3W

X

X

Implementar e divulgar o
espaço solidário
Promover
acções
socio
culturais, desportivas e de
psicomotricidade
com
a
população idosa do concelho
Acompanhar no domicílio os
idosos com dificuldades de
mobilidade no acesso a
serviços básicos no concelho
da Marinha Grande.
Criar um espaço para apoio
alimentar
da
população
carenciada
da
Marinha
Grande, após diagnóstico das
reais
necessidades
e
respectiva triagem.

X

Implementação e informação
do Gabinete de Apoio às
Instituições
Capacitação de técnicos em
áreas
temáticas
diversas,
através da realização de 5
workshops.
Criação de uma base de dados
concelhia de registo das

X

X
X

X

3W

Dados
GIPSS - Certificação

famílias em acompanhamento
Certificação de qualidade das
entidades executoras do CLDS
Informação
e
apoio
à
certificação
de
outras
instituições
Organização de um banco de
voluntários
de
apoio
à
população carenciada
Criação de uma associação de
imigrantes

GIPSS - Informa

GIPSS - Voluntários

Imigra

Implementação

Implementação do centro de
acesso às TIC
Promover a aptidão para a
utilização
das
novas
tecnologias da comunicação
em crianças a partir dos 4 anos
de idade.
Consolidar a utilização das
novas
tecnologias
da
comunicação nos jovens.
Promover e consolidar a
utilização
das
novas
tecnologias da comunicação
nos adultos.
Promover a aptidão para a
utilização
das
novas
tecnologias da comunicação
em idosos.

CRITIC

JOVTIC
ACTIC

IDOTIC

Organização
de acção

Plano

Avaliação plano de
acção

Seminários CLDS

Marinha
Social
Apresentação

-

Planificação e organização de
sinergias para a realização do
Plano de acção do CLDS
Avaliação das acções do plano
de acção junto com os
parceiros envolvidos e clas da
rede social
Preparar
e
promover
2
seminários temáticos para
troca de experiências entre
CLDS
Apresentação à Comunidade
do projecto

X

X
X

Parceria com
Amigrande

X
X

X
X
X

X
x
X
X

EIXO 1 – EMPREGO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
ACÇÃO 1 – GABINETE DE EMPREGABILIDADE

Meta a Abril 2010

Realizado a Fevereiro 2010

Requalificar 25 funcionários das instituições do
concelho na área da geriatria, infância e juventude
no 1º ano de vigência do projecto

25

42

Qualificar 25 desempregados e/ ou 5 beneficiários
do RSI através de formação profissional adequada.

30

17

Reintegrar 5% dos 30 desempregados e/ ou
beneficiários do RSI qualificados, no mercado de
trabalho

2

3

Realizado a Fevereiro 2010

Reintegrar 5% dos 30 desempregados e/ ou
beneficiários do RSI qualificados, no mercado de
trabalho

Qualificar 25 desempregados e/ ou 5
beneficiários do RSI através de formação
profissional adequada.

Requalificar 25 funcionários das instituições do
concelho na área da geriatria, infância e
juventude no 1º ano de vigência do projecto

Meta a Abril 2010

3
2

17

30

25

42

Meta a Abril 2011

Realizado a Junho 2010

Requalificar 25 funcionários das instituições do
concelho na área da geriatria, infância e juventude
no 2º ano de vigência do projecto

25

33

Qualificar 150 desempregados e/ ou 25
beneficiários do RSI e/ou imigrantes através de
formação profissional adequada

175

81

Reintegrar 5% dos 175 desempregados e/ ou
beneficiários do RSI qualificados, no mercado de
trabalho

9

4

Formar 12 amas sociais para posterior integração
numa rede de amas

12

0

Realizado a Junho 2010

Formar 12 amas sociais para posterior integração
numa rede de amas

Reintegrar 5% dos 175 desempregados e/ ou
beneficiários do RSI qualificados, no mercado de
trabalho

Meta a Abril 2011

0

4

12

9

Qualificar 150 desempregados e/ ou 25
beneficiários do RSI e/ou imigrantes através de
formação profissional adequada
Requalificar 25 funcionários das instituições do
concelho na área da geriatria, infância e
juventude no 2º ano de vigência do projecto

81

33
25

175

EIXO 2 – INTERVENÇÃO FAMILIAR E PARENTAL
ACÇÃO 2 – GABINETE DE APOIO AO CIDADÃO

Criar uma base de dados de arrendatários de oferta
disponível de habitação à população carenciada

Meta a Abril 2010

Realizado a Fevereiro 2010

1

1

Criar uma base de dados de
arrendatários de oferta
disponível de habitação à…
Meta a Abril 2010
Realizado a
Fevereiro 2010

Encaminhamento e/ou apoio jurídico e/ou social e/ou psicológico a 45 pessoas no âmbito de questões ligadas ao
exercício pleno da cidadania

Meta a Abril
2010

Realizado a Fevereiro 2010

Nº de pessoas informadas a nível jurídico

10

5

Nº de pessoas acompanhadas a nível psicológico

15

17

N.º de pessoas acompanhadas a nível social

45

69

Nº de pessoas participantes nos workshops

45

60

Nº de pessoas participantes
nos workshops

45 60

N.º de pessoas
acompanhadas a nível social

45

69

17
15

Nº de pessoas acompanhadas
a nível psicológico

5 10

Nº de pessoas informadas a
nível jurídico
0
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Meta a Abril 2011
Manter a base de dados de arrendatários de oferta
disponível de habitação à população carenciada

Encaminhamento e/ou apoio
jurídico e/ou social e/ou
psicológico a 45 pessoas no
âmbito de questões ligadas ao
exercício pleno da cidadania
Realizado a Fevereiro 2010

1

Realizado a Junho2010
1

EIXO 2 – INTERVENÇÃO FAMILIAR E PARENTAL
ACÇÃO 3 – GABINETE SOCIAL DE RECURSOS

Encaminhamento e/ou apoio jurídico e/ou social e/ou psicológico a 115 pessoas no âmbito de questões ligadas ao
exercício pleno da cidadania

Meta a Abril 2011

Realizado a Junho2010

Nº de pessoas informadas a nível jurídico

15

5

Nº de pessoas acompanhadas a nível psicológico

15

12

N.º de pessoas acompanhadas a nível social

70

50

Nº de pessoas participantes nos workshops

15

7

7 15

Nº de pessoas participantes
nos workshops

50

N.º de pessoas
acompanhadas a nível social
Nº de pessoas acompanhadas
a nível psicológico

12
15

Nº de pessoas informadas a
nível jurídico

5 15
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Encaminhamento e/ou apoio
jurídico e/ou social e/ou
psicológico a 115 pessoas no
âmbito de questões ligadas ao
exercício pleno da cidadania
Realizado a Junho2010
Encaminhamento e/ou apoio
jurídico e/ou social e/ou
psicológico a 115 pessoas no
âmbito de questões ligadas ao
exercício pleno da cidadania
Meta a Abril 2011

Desenvolver competências pessoais, sociais e parentais em 25 famílias e 5 jovens mães adolescentes

Meta Abril 2010

Realizado a Fevereiro 2010

Nº de pessoas acompanhadas

25

20

Nº de pessoas presentes em workshops

30

9

Nº de pessoas que se autonomizaram

12

10

10
12

Nº de pessoas que se
autonomizaram

9

Nº de pessoas presentes em
workshops

30
20

Nº de pessoas acompanhadas

25
0

10

20

30

Desenvolver competências
pessoais, sociais e parentais em
25 familias e 5 jovens mães
adolescentes Realizado a
Fevereiro 2010
Desenvolver competências
pessoais, sociais e parentais em
25 familias e 5 jovens mães
adolescentes Meta Abril 2010

Encaminhar, acompanhar e desenvolver competências pessoais, sociais em 10 crianças vítimas de maus tratos e/ou
com necessidades especiais

Meta Abril 2011

Realizado a Fevereiro 2010

10

39

20

30

Nº de pessoas acompanhadas
Nº de pessoas presentes em workshops

Encaminhar, acompanhar e
desenvolver competências
pessoais, sociais em 10 crianças
vítimas de maus tratos e/ou
com necessidades especiais
Realizado a Fevereiro 2010

30

Nº de pessoas presentes em
workshops

20

39
Nº de pessoas acompanhadas

10

0

10
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30

40

Encaminhar, acompanhar e
desenvolver competências
pessoais, sociais em 10 crianças
vítimas de maus tratos e/ou
com necessidades especiais
Meta Abril 2010

Encaminhar, acompanhar e desenvolver competências pessoais, sociais em 25 crianças vítimas de maus tratos e/ou
com necessidades especiais

Meta Abril 2011

Realizado a Junho 2010

Nº de pessoas acompanhadas

25

39

Nº de pessoas presentes em
workshops

20

30

Encaminhar, acompanhar e
desenvolver competências
pessoais, sociais em 25 crianças
vítimas de maus tratos e/ou
com necessidades especiais
Realizado a Junho 2010

30

Nº de pessoas presentes em
workshops

20

39
Nº de pessoas acompanhadas

25
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Encaminhar, acompanhar e
desenvolver competências
pessoais, sociais em 25 crianças
vítimas de maus tratos e/ou
com necessidades especiais
Meta Abril 2011

Meta Abril 2010

Realizado a Fevereiro 2010

10

5

Implementar competências pessoais e sociais a 10
pessoas de etnia cigana

Implementar competências pessoais e
sociais a 10 pessoas de etnia cigana
5
Meta Abril 2010

10

Realizado a Fevereiro 2010

Meta Abril 2011

Realizado a Junho 2010

10

5

Implementar competências pessoais e sociais a 10
pessoas de etnia cigana

Implementar competências pessoais e sociais
a 10 pessoas de etnia cigana
5
10

Meta Abril 2011
Realizado a Junho 2010

Meta a Abril
2010

Realizado a Fevereiro 2010

Mobilizar 10 idosos do concelho para a prática de
desporto, e participação em acções socio culturais

10

40

Acompanhar 5 idosos dependentes na realização
de serviços básicos na comunidade

5

4

Criar uma cozinha social, diminuindo as carências
alimentares de 10 pessoas

10

0

Criar uma cozinha social,
diminuindo as carências
alimentares de 10 pessoas

0

Realizado a Fevereiro 2010

Acompanhar 5 idosos
dependentes na realização de
serviços básicos na comunidade
Mobilizar 10 idosos do concelho
para a prática de desporto, e
participação em acções socio
culturais

10

4
5

Meta a Abril 2010

40
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Meta a Abril
2010

40

Realizado a Fevereiro 2010

Mobilizar 30 idosos do concelho para a prática de
desporto, e participação em acções socio culturais

30

17

Acompanhar 15 idosos dependentes na realização
de serviços básicos na comunidade

15

3

Manutenção duma cozinha social, diminuindo as
carências alimentares de 10 pessoas

10

0

Manutenção duma cozinha
social, diminuindo as
carências alimentares de 10
pessoas
Acompanhar 15 idosos
dependentes na realização
de serviços básicos na
comunidade
Mobilizar 30 idosos do
concelho para a prática de
desporto, e participação em
acções socio culturais

Realizado a Junho 2010
Meta a Abril 2011
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Encaminhar, acompanhar e desenvolver competências pessoais, sociais em 25 crianças vítimas de maus tratos e/ou
com necessidades especiais

Meta Abril 2011

Realizado a Junho 2010

Nº de pessoas acompanhadas

25

39

Nº de pessoas presentes em
workshops

20

30

Encaminhar, acompanhar e
desenvolver competências
pessoais, sociais em 25 crianças
vítimas de maus tratos e/ou
com necessidades especiais
Realizado a Junho 2010

30

Nº de pessoas presentes em
workshops

20

39
Nº de pessoas acompanhadas

25
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Encaminhar, acompanhar e
desenvolver competências
pessoais, sociais em 25 crianças
vítimas de maus tratos e/ou
com necessidades especiais
Meta Abril 2011

EIXO 3 – CAPACITAÇÃO
INSTITUIÇÕES

DA

COMUNIDADE

E DAS

ACÇÃO 5 – GABINETE DE APOIO ÀS INSTITUIÇÕES

Meta a Abril 2011
Capacitar 30 técnicos para áreas de actuação
diversificadas

30

Certificar ao nível de qualidade as 2 entidades
executoras do CLDS

2

Criar 1 associação de apoio aos imigrantes

1

Realizado a Junho 2010
30

Criar uma base de dados concelhia de registo das
famílias em acompanhamento pelos diversos
serviços das instituições

Organização de uma rede de voluntários de apoio à
população carenciada

Organização de uma rede de
voluntários de apoio à população…

1

1

1
1

Criar uma base de dados concelhia
de registo das famílias em…
Realizado a Junho 2010

Criar 1 associação de apoio aos
imigrantes

1

Certificar ao nível de qualidade as 2
entidades executoras do CLDS

Meta a Abril 2011

2

Capacitar 30 técnicos para áreas de
actuação diversificadas

30
30
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ACÇÃO 7 – IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO

Meta a Abril
2011

Realizado a Fevereiro 2011

Planificar o plano de acção do CLDS recorrendo às
suas sinergias

1

1

Divulgar o CLDS no concelho da Marinha Grande

10

9

Realizar 1 seminário inter CLDS temático e de
partilha de experiências

1

0

Realizar 1 seminário inter CLDS
temático e de partilha de
experiências

Realizado a Fevereiro 2011

Divulgar o CLDS no concelho da
Marinha Grande

Meta a Abril 2011

Planificar o plano de acção do
CLDS recorrendo às suas
sinergias
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EIXO 4 – INFORMAÇÃO E ACESSIBILIDADES
ACÇÃO 5 – CENTRO DE APOIO DE ACESSO ÀS TIC

Meta a Abril 2010

Realizado a Fevereiro
2010

Incentivar o acesso às Tic de 50 crianças do
concelho

50

40

Incentivar o acesso às Tic de 20 idosos do
concelho

20

10

Incentivar o acesso às Tic de 20
idosos do concelho

10

20

Realizado a Fevereiro 2010
Meta a Abril 2010

Incentivar o acesso às Tic de 50
crianças do concelho

40
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40

50
50

Meta a Abril 2011

Realizado a Junho 2010

Incentivar o acesso às Tic de 50 crianças do
concelho

50

23

Incentivar o acesso às Tic de 30 idosos do
concelho

30

94

Incentivar o acesso às Tic de 30 pais/encarregados
de educação do concelho

30

30

Incentivar o acesso às Tic de 30
pais/encarregados de educação
do concelho
Realizado a Junho 2010
Incentivar o acesso às Tic de 30
idosos do concelho

Meta a Abril 2011

Incentivar o acesso às Tic de 50
crianças do concelho
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