
Designação do projeto

Código do projeto

Objetivo principal

Região de intervenção

Entidade beneficiária

Data de aprovação

Data de início

Data de conclusão

Custo total elegível

Apoio financeiro da União Europeia

Apoio financeiro público nacional/regional

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos

CLDS - 4G de Alcácer do Sal

POISE-03-4232-FSE-000308

Promover a Inclusão Social e Combater a Pobreza

Alentejo

ADL - Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano

21-07-2020

20-11-2020

19-11-2023

432 000.00€

367 200.00€

64 800.00€

Objetivos: Desenvolver competências nas famílias; criar atividades lúdico-pedagógicas, que proporcionem espaços e experiências positivas e promotoras do diálogo/convívio intrafamiliar, o reforço da qualidade das relações e coesão familiar; criar e realizar iniciativas mobilizadoras de crianças e jovens em escolas e um evento anual jovem (Sal Fest) de promoção da saúde, da cultura, do ambiente,  das artes, do desporto, da cidadania e do empreendedorismo; mobilizar crianças jovens para atividades de ocupação dos tempos livres que incorporem atividades de promoção da saúde desporto, cultura, competências sócio emocionais e para a cidadania; promover a igualdade de oportunidades dos jovens em matéria de acesso à informação, apoiar e incentivar o associativismo juvenil; dinamizar ações socioculturais que promovam o envelhecimento ativo e a autonomia das pessoas idosas de todo o concelho; divulgar direitos e apoios a pessoas idosas e capacitar para a gestão da economia familiar; identificar o nº de cuidadores informais e proporção de pessoas idosas que são, simultaneamente, cuidadoras; prestar apoio aos/às cuidadores/as (in)formais de pessoas dependentes de terceiros devido ao processo normal do envelhecimento ou a patologia associada; criar uma bolsa de voluntários para assistir os/as idosos/as e os/as cuidadores nas suas necessidades; estimular e apoiar as práticas de voluntariado jovem em áreas tidas como relevantes quer para a sociedade em geral, quer para a população jovem; criar uma linha telefónica de apoio às famílias.

Atividades: A1 - Famílias 4 Gerações; A2 - Desafio Família 4G; A3 - Sal Fest e Iniciativas em escolas; A4 - Férias 4G; A5 - Gabinete de Juventude; A6 - Pólos de Animação Sénior; A7- Divulgação de Apoios, Atividades e capacitação de pessoas idosas; A8 - Identificação de cuidadores/as informais; A9 – CUIDALCÁCER; A10 - Bolsa de Voluntariado para o trabalho com populações envelhecidas; A11 - Agora Nós; A12 - Linha Telefónica de Apoio às Famílias.
Resultados esperados: 100% das atividades concluídas do Programa CLDS-4G.


