Plano de Ação da Rede Construir Juntos – 2020
Âmbito
Eixos Prioritários

Ações

Polos
Regionais

 Articulação com as instituições parceiras na
busca e apoio, em caso de crianças
desaparecidas, no sentido da uniformização
da atuação dos técnicos (como abordar a
família, a criança, …)

x

Nacional

x

Calendarização

Ao longo do ano

Dinamização

IAC – POLO DE COIMBRA
IAC-COOPERAÇÃO
IAC - SOS CRIANÇA
IAC-PR
(outras instituições parceiras)

 Divulgação das linhas: 116 000 e 116 111
Prevenção de
Riscos na infância
e juventude

 Dinamização de ações de sensibilização/
informação dirigidas a crianças/jovens e
técnicos

x

 Elaboração de uma brochura, em formato
digital, sobre a temática do Tráfico na
Infância;

 Operacionalização/dinamização
Juvenil Crescer Juntos

da

Ao longo do ano

x

Ao longo do ano

Rede

 Intercâmbio de Jovens – Coimbra

x

x

Ao longo do ano

x

6, 7 e 8 de Julho

IAC – POLO DE COIMBRA
IAC-COOPERAÇÃO
IAC – PR
(em colaboração com outras
instituições parceiras)

IAC-COOPERAÇÃO

IAC – POLO DE COIMBRA
IAC-COOPERAÇÃO
IAC – PR
(em colaboração com outras
instituições parceiras)
IAC – POLO DE COIMBRA
IAC-COOPERAÇÃO
IAC-PR
(em colaboração com outras
instituições parceiras)

Direitos da Criança
 Atividades lúdicas dirigidas a crianças do préescolar

 Ações de sensibilização dirigidas a crianças e
jovens

 Organização de um Seminário temático a
replicar nos vários Polos da RCJ

 Reunião Anual da RCJ
Coesão e
comunicação

 Elaboração de um guia de recursos formativos
e pedagógicos da Rede

 Concecão e elaboração da Newsletter da
Rede

 Dinamização da página Rede Construir Juntos
no Facebook

 Elaboração de candidaturas a programas que
financiem as atividades da Rede

x

x

Ao longo do ano

IAC – POLO DE COIMBRA

Ao longo do ano

IAC – POLO DE COIMBRA
IAC-COOPERAÇÃO
IAC-PR
(em colaboração com outras
instituições parceiras)

x

x

Ao longo do ano

x

x

Novembro

x

Ao longo do ano

x

Ao longo do ano

x

Ao longo do ano

x

De acordo com os
prazos estabelecidos

IAC – POLO DE COIMBRA
IAC-COOPERAÇÃO
(em colaboração com outras
instituições parceiras)
IAC – POLO DE COIMBRA
IAC-COOPERAÇÃO
IAC – POLO DE COIMBRA
IAC-COOPERAÇÃO

IAC – POLO DE COIMBRA
IAC-COOPERAÇÃO
IAC – POLO DE COIMBRA
IAC-COOPERAÇÃO

IAC – POLO DE COIMBRA
IAC-COOPERAÇÃO

Compromissos

















IAC – Polo de Coimbra
Articular com o IAC- Cooperação na dinamização da Rede;
Dinamizar o Polo de Coimbra;
Acompanhar e motivar as instituições parceiras no âmbito do trabalho a desenvolver pela Rede.
IAC – Cooperação
Articular com o IAC – Polo de Coimbra na dinamização da Rede;
Dinamizar o Polo de Lisboa;
Acompanhar e motivar as instituições parceiras no âmbito do trabalho a desenvolver pela Rede.
Polos Regionais
Compete às instituições dinamizadoras/mediadoras de cada Polo Regional:

Acompanhar e motivar as instituições parceiras no âmbito da dinamização das
diferentes ações da rede;

Organizar e dinamizar em conjunto com os restantes parceiros locais da rede, os
encontros locais para a realização das atividades propostas no projeto da Rede
Juvenil;
Compete às instituições que compõem cada Polo:

Indicar as crianças/jovens que possam vir a participar no projeto da Rede Juvenil;

Envolver outros jovens das instituições, nas ações do projeto, produzindo um efeito
multiplicador;

Colaborar com as instituições dinamizadoras/mediadoras de cada Polo

Recursos materiais e financeiros


Encontros Locais: da Responsabilidade dos Polos e das instituições membros da Rede.








Intercâmbio de Crianças/Jovens (6 a 8 de Julho, em Coimbra):
Deslocação a cargo das instituições;
Alojamento (assegurado pelo Polo dinamizador)
Alimentação (donativos, parcerias e patrocínios);
Materiais didáticos e outros a cargo do IAC.



Seminários temáticos da Rede Construir Juntos nos Polos da Rede: (a definir)



Encargos para a dinamização – despesas de deslocação dos técnicos do IAC e oradores a cargo do
IAC;



Disponibilização do espaço pela instituição parceira local.

