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A Voz aos Parceiros
arceiros da Rede Construir Juntos

Teve início em abril de 2018 o novo projeto
internacional da APDES – OUTogether: Promoting
Children's Autonomy on Alternative Care – cofinanciado pela União Europeia através da linha
de financiamento Rights, Equality and Citizenship,
subordinada ao tópico "Capacity-building
"Capacity
in the
area of rights of the child" e que terá a duração de
24 meses.
O projeto visa melhorar o acompanhamento
das crianças
ianças

e

jovens

em

regime

de acolhimento residencial e familiar, em três
Estados

europeus

(Portugal,

Bulgária

e

Croácia),

nomeadamente

através

do

desenvolvimento/aperfeiçoamento de mecanismos de apoio à autonomia destas crianças e jovens. Este
projeto tem como parceiro nacional a PAJE (plataforma de apoio a jovens ex
ex-acolhidos)
acolhidos) e como parceiros
internacionais
nais a SAPI (Bulgária) e a Siriu
Sirius (Croácia).
Este projeto surgiu após terem sido identificadas, a nível europeu, diversas lacunas no que diz respeito à
preparação
paração para a autonomia de vida, à desinstitucionalização, ao estabelecimento de diretrizes nacionais
e à disseminação de boas práticas. Muitas das crianças e jovens que saem das casas de acolhimento não
estão devidamente preparados para viver de forma in
independente
dependente e não têm o apoio necessário durante
este processo. Estas
stas crianças e jovens enfrentam obstáculos adicionais – especialmente quando
comparamos a sua situação à da população em geral – na transição para a idade adulta, por exemplo, falta
de acesso a habitação e emprego, solidão, sentimentos de abandono, entre outros problemas.
Neste sentido, o projeto tem como principais objetivos aumentar a cooperação nacional e transnacional no
âmbito das políticas de proteção a crianças em acolhimento; desenvolver as aptidões necessárias para que
as crianças e jovens possam viver de forma independente e autónoma; e melhorar o apoio integrado
prestado a crianças e jovens após a sua saída das casas de acolhimento.
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Para tal, tem como principais atividades (1) Grupos de p
peritos
eritos nacionais e europeus para o
desenvolvimento de metodologias comuns, protocolos nacionais e recomendações transnacionais; (2)
Formação e capacitação de profissionais e (3) Serviços de apoio a jovens (info
(info-desk, workshops de
preparação para autonomia de vida, grupos de discussão e programas de tutoria).
Os jovens residentes e ex-residentes
residentes em casas de acolhimento estão fortemente envolvidos neste projeto,
desde o desenho à implementação, participando como especialistas e contribuindo com a sua perspetiva
no desenvolvimento de todas as atividades.
http://www.outogether.org

A Rede em Formação
Decorreu em Coimbra, na Casa de Formação Cristã Rainha Santa, nos dias 6, 23 e 27 novembro, o Curso
Apoio a Crianças e Jovens Vítimas de Violência Sexual. Foi dinamizado pelas técnicas da APAV, Drª Tânia
Cruz, Gestora Operacional do Projeto CARE e pela Drª Goreti Cardoso, técnica de Apoio à Vítima CARE. O
Projeto / Rede CARE da APAV presta apoi
apoio
o especializado a crianças e jovens vítimas de violência sexual,
seus familiares e amigos.

A violência sexual contra crianças e jovens constitui uma gravíssima violação dos direitos e da integridade
física e mental. Trata-se
se de um problema social comp
complexo
lexo e com impactos muito negativos e duradouros
nas crianças, que requer uma abordagem integrada e uma estreita articulação e cooperação entre várias
entidades e os profissionais. As crianças e jovens vítimas de violência sexual representam um grupo de risco
ri
com particular vulnerabilidade entre as vítimas de crime, pela sua idade, desenvolvimento cognitivo e
emocional.
Com este curso, pretendeu-se
se capacitar profissionais para atender crianças e jovens vítimas de violência
sexual, bem como familiares e amig
amigos,
os, respeitando os melhores procedimentos e normas. Este curso que
se destinou às equipas técnicas das instituições parceiras da Rede Construir juntos e dos Gabinetes de
Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) foi frequentado por 24 formandos.
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Rede Juvenil Crescer
er Juntos
Neste ano letivo, a Rede Juvenil Crescer Juntos vai continuar a desenvolver a sua ação sobre o tema “Eu e
os Outros a CreScER”
Tendo em conta as sugestões apresentadas no Intercâmbio de Jovens da Rede Juvenil Crescer Juntos que
decorreu em Lisboa em Junho de 2018, decidiu
decidiu-se
se dar continuidade à temática, centrando-se
centrando
essencialmente nas questões da participação ativa, da cidadania, dos direitos humanos e cívicos.
Os projetos poderão incidir sobre qualquer sub
sub-tema
tema (apenas alguns exemplos: Direitos Humanos,
H
como
sou!, como penso!; Direitos e Deveres das crianças e jovens; Respeito pelas Diferenças; Igualdade de
Género; Igualdade de Oportunidades; Combate aos Estereótipos; Pobreza e Exclusão Social …), desde que
se enquadre no tema geral.
No Polo de Coimbra,
imbra, já se iniciaram as sessões com um grupo de cerca de 18 jovens da Casa de Formação
Cristã Rainha Santa Isabel. Na primeira sessão que decorreu no dia 18 de outubro, as jovens que
participaram no projeto no ano anterior fizeram um balanço do trabalho desenvolvido, partilhando com os
novos elementos a forma como decorreu no ano letivo passado e a sua perspetiva sobre a mais valia deste
trabalho. Foi ainda feita uma reflexão sobre a pertinência da temática – Direitos Humanos - e definidas
algumas atividades.
des. No dia 17 de novembro e num trabalho de continuidade do projeto do ano anterior,
algumas jovens participaram numa campanha de recolha de géneros numa superfície comercial
comer
de
Coimbra, a favor da AMI.

No dia 13 de novembro, através da visualização de filmes animados, refletiu-se
se sobre os Direitos Humanos
e o que é necessário para que estes sejam plenamente respeitados. O projeto irá continuar em 2019,
estando já prevista uma sessão que ser
será dinamizada a partir do jogo “À descoberta dos Direitos” que
qu foi
concebido para ser o primeiro jogo a ser u
utilizado na Mala VIP. Esta é uma ferramenta pedagógica que tem
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por objetivo dar a conhecer e facilitar a compreensão sobre o que são os Direitos Humanos e que foi
desenvolvida pelos jovens da Rede Construir Juntos do Polo de Lisboa
Lisboa, no ano letivo anterior. Sente-se o
grupo motivado e empenhado no projeto!

Plano de Ação da Rede Juvenil Crescer Juntos 2018/2019
Âmbito
Ações

Polos
Regionais

1º Momento:Reunião
Reunião com as crianças/jovens nas
instituições de cada Polo
- Apresentação da dinâmica e objetivos da Rede Crescer
Juntos para os novos membros;
-Apresentação,
Apresentação, sensibilização e reflexão sobre a temática “Eu
e os Outros a CreScER”
-Planificação de atividades.
2º Momento:Dinamização de atividades sobre a temática
temática,
nas instituições de cada Polo
Sugestões:
-Partilha
Partilha de conhecimentos e experiências, atividades lúdicas
e educativas…;
-Elaboração de cartazes, filmes,
powerpoints, fotos, músicas e/ou outros materiais;
-Participação em Concursos;
-Ações
Ações de Voluntariado intergeracionais e/ou outras;
-Visitas
Visitas a locais de interesse no âmbito do projeto;
-Outras atividades…
3º Momento:Intercâmbio de crianças/jovens a nível
nacional – local a definir
-Apresentação,
Apresentação, análise e conclusões dos trabalhos
desenvolvidos pelos diferentes Polos;
-Participação em atividades;
-Apresentação de proposta de tema e atividades para o ano
letivo 2019/2020.

Calendarização
Nacional

x

Até final de novembro

Até final de junho
(o número de
encontros e ou
atividades fica ao
critério de cada Polo)

x

1, 2 e 3 de julho 2019
x

x

 Relembramos
embramos que a Newsletter da Rede Construir Juntos é de todos e para todos. Assim, só faz
sentido com a vossa partilha e colaboração. Neste sentido, pedimos que nos enviem notícias das
vossas atividades e/ou projetos que considerem pertinente divulgar aos parceiros.
 Desejamos a todos os parceiros Festas Felizes e um Próspero Ano Novo!

MEDIAÇÃO NACIONAL
IAC – FÓRUM CONSTRUIR JUNTOS - Avenida FFernão Magalhães, nº 676 3º, sala 3 3000 - 174 Coimbra
Tel: 239 821 280

Email: iac-fcj@iacrianca.pt
fcj@iacrianca.pt

IAC – PROJECTO RUA - Avenida da República nº211050
nº211050-185 Lisboa
Tel: 217 818590
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