PLANO DE AÇÃO DOS NÚCLEOS LOCAIS DE INSERÇÃO 2014

IDENTIFICAÇÃO DO NLI
Núcleo Local de Inserção: Santa Maria da Feira

Distrito de: Aveiro

Morada: R Dr Elísio de Castro, 35
Código Postal: 4520-213

Localidade: Santa Maria da Feira

Concelho: Santa Maria da Feira

Freguesia: Santa Maria da Feira

1. ENQUADRAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

O Plano de Acção (PA) é um documento que tem como finalidade identificar os projectos e as ações previstas para um
ano no concelho, em conformidade com a legislação em vigor, os instrumentos de trabalho elaborados no ano anterior
pelo NLI, nomeadamente o Relatório de Evolução e a Matriz de indicadores, assim como pela Rede Social,
destacando-se o Diagnóstico Social e o Plano de Desenvolvimento Social, traduzindo uma forte articulação com a
intervenção social planeada a nível local.

O Plano de Ação de 2014, à semelhança dos anteriores, para além da definição dos seus objetivos, congrega uma
planificação das atividades e dos projetos a desenvolver para a concretização de ações que promovam a inserção dos
beneficiários e garantam o seu desenvolvimento pessoal, social, e, de forma mais abrangente, a promoção do
desenvolvimento local das comunidades onde estão inseridos.

Todo o trabalho incluído no PA é resultado de um processo organizado, segundo as problemáticas mais emergentes e
prioritárias diagnosticadas por esses instrumentos de trabalho, outras sinalizadas pelas entidades que atuam no terreno,
com quem, ao longo do ano , o NLI foi tendo momentos de reflexão diagnóstica e ainda outras manifestadas pelos
próprios beneficiários no decurso da definição do seu processo de inserção.
. Foram também considerados os Projetos implementados e a implementar num futuro muito próximo por parte das
instituições parceiras e que se enquadram nas respostas a algumas das necessidades diagnosticadas.

Relativamente aos beneficiários da medida, foi reforçado o desenvolvimento de ações que promovam o envolvimento
dos mesmos na construção do seu próprio projeto de inserção.

Os resultados que se esperam obter com este Plano centram-se sobretudo num melhor acompanhamento dos
beneficiário, na implementação de actividades/acções que contribuem para combater e/ou atenuar as principais
problemáticas diagnosticadas e as suas causas e numa maior racionalização e otimização dos recursos locais, visando a
inserção social, profissional e comunitária dos beneficiários e a sua autonomização da medida de RSI. No entanto, temos
consciência da impossibilidade de resolução de algumas das situações locais, nomeadamente o desemprego, o
envelhecimento populacional, a iletracia profunda, sem uma intervenção adequada por parte das estruturas centrais de
cada um dos parceiros que integram obrigatoriamente o NLI.
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2. OBJETIVOS DA AÇÃO
Indicadores de avaliação
Contratos de inserção assinados

Objetivo geral – Promover a autonomia das
famílias beneficiárias de rendimento social de
inserção através da sua integração laboral,
social e comunitária.

Beneficiários abrangidos
Ações contratualizadas
Ações contratualizadas e executadas
Contratos de inserção em acompanhamento
Beneficiários que se autonomizaram da medida

%
95%
95%
95%
45%
95%
10%

Objetivo específico –.
EMPREGO:
Objetivo específico –.
EMPREGO:
Garantir que todos os beneficiários de RSI com
acordo na área do emprego/formação
contratualizem o planamos pessoal de emprego
(PPE)
Promover a participação/integração e
qualificação profissional dos beneficiários.
Promover ações de qualificação para os
beneficiários
Encaminhar e acompanhar na procura ativa de
emprego e formação profissional
Promover a procura ativa de emprego através
do encaminhamento /integração em ações de
desenvolvimento de competências e técnicas
procura de emprego
Promover ações de divulgação junto das
instituições sobre as medidas e Programas de
apoio ao emprego
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Beneficiários de RSI integrados em
ajustamento/apresentação a ofertas de emprego

Beneficiários encaminhados/ integrados em Medidas e
Programas do IEFP, IP (CEI+, Estagio Emprego,
Estimulo 2013, TSU, MIAOE, Incentivo ao Emprego)

Beneficiários encaminhados/integrados em medidas de
formação profissional (Cursos EFA, EFJ, Modulares,
formação transversal)

Entidades com acções de divulgação – sensibilização
/candidaturas apresentadas e/ou aprovadas

5%

20%

95%

50%
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EDUCAÇÃO Não temos representante

Promover melhores níveis de
qualificação escolar.

Aumentar os níveis de literacia dos
beneficiários

Acompanhar e monitorizar os
beneficiários com ações no âmbito do
cumprimento da escolaridade obrigatória e
prevenção do absentismo e abandono escolar

Sensibilizar as famílias beneficiárias
para a importância do cumprimento da
escolaridade obrigatória por parte dos menores.

HABITAÇÃO

Promover as condições de
habitabilidade adequadas, potenciando as
respostas/apoios específicos

Desenvolver
mecanismos
de
articulação para apoiar as famílias beneficiárias
com necessidades ao nível de Habitação (social
ou outra)

Monitorizar o cumprimento do
pagamento das rendas dos beneficiários, que
foram alvo de realojamento em habituações
sociais

Nº de beneficiários de RSI inscritos na autarquia em
habitação social

20%

Nº de beneficiários encaminhados para outros programas

20%

Nº de beneficiários encaminhados para outras respostas

20%

Nº de beneficiários que regularizaram a situação de
endividamento habitacional

80%

SAÚDE

Promoção de ações de sensibilização
/Formação ao nível da educação para a Saúde

Promover as condições de saúde
incentivando e orientando para o cumprimento
das respostas
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Nª de beneficiários encaminhados para Consultas de
especialidade

Nº de ações de sensibilização realizadas
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Acompanhamento dos beneficiários
com problemas ligados às dependências na
prevenção, tratamento e reinserção social

Nº de beneficiários encaminhados para consulta de
alcoologia e outras dependências.

90%
ACÃO SOCIAL

Nº de beneficiários que frequentaram ações de cidadania
e participação social


Promover o acesso aos equipamentos
e serviços de apoio à família, reforçar as
noções de cidadania e participação social

Garantir a dinamização de ações e
projetos específicos para a promoção e
desenvolvimento de competências

Criar e desenvolver instrumentos de
trabalho, com as equipas técnicas, no sentido
de monitorizar os impactos da intervenção por
área de inserção

Garantir a adesão / participação dos
beneficiários em ações de informação /
sensibilização

70%
Nº de instrumentos criados/ nº de instrumentos aplicados

80%

Nº de reuniões Programadas/Reuniões realizadas


Promover encontros de trabalho de
reflexão técnica

Promover ações de qualificação para
os elementos do NLI
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3. PLANIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

3.1. Organização e Funcionamento do NLI
Calendarização (especificar os meses)
Objetivos

Recursos

Atividades

Custos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Humanos

Logísticos

Outros

Pessoa
responsável
/Entidade
Parceira

Aprovação/contratualização
C.I.

Ent.
Parceiros

Seg Social

NLI

Acompanhamento da
execução das Ações do C.I.

Ent.
Parceiros

Seg Social

NLI

Avaliação semestral do
Progresso na Intervenção
Protocolo/RSI

Ent.
Parceiros

Seg Social

NLI

Implementação/verificação
da eficácia dos instrumentos
comuns de trabalho

Ent.
Parceiros

Seg Social

NLI

Avaliação semestral da
execução do Plano de Ação
RSI

Ent.
Parceiras

Seg Social

NLI

Informação/Formação

Ent.
Parceiras

Seg Social

NLI

Controle da execução da aplicação da
medida RSI

Elaboração e Análise mensal
da estatística correspondente
ao volume processual e à
respetiva intervenção

Admin.
Ent.
Parceiros

Seg Social

NLI

qualificação da intervenção

Análise/avaliação crítica da
intervenção em espaços de
debates

Seg Social

NLI

Divulgação da medida do RSI junto dos
beneficiários e comunidade

Apoiar as instituições em
ações de divulgação da
medida da RSI

Monitorizar/supervisionar/acompanhar
as fases da medida RSI
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3. PLANIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

3.2. Qualificação a Indivíduos/famílias e Profissionais
Calendarização (especificar os meses)
Objetivos

Recursos

Atividades

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Humanos

Logísticos

Outros

Cust
os

Pessoa responsável
/Entidade Parceira

Promover a
formação/qualificação dos
beneficiarios, tendo em vista a
sua inserção, e o seu regresso
ao mercado de trabalho

Realização de
ações
formativas

2 Equipas de 2
protocolos

NLI /
Coordenador da
Equipa

Promover a inserção de
jovens e adultos em situação de
desemprego

Encaminhament
o para ações
formativas a
desenvolver no
âmbito de
CLDS

Equipa do CLDS

Coordenador/
equipa CLDS

Profissionais/ Técnico

Partilha de
boas praticas
dos vários NLI

Técnicos de
Acompanhamento,
Coordenadores

Equipa Técnica,
Coordenador
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3. PLANIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

3.3. Trabalho com Entidades Parceiras
Calendarização (especificar os meses)
Objetivos

Custos

1
Melhorar os níveis
de educação,
qualificação e
emprego

Recursos

Atividades

Participação na
elaboração dos eixos
estratégicos definidos
para o território no
plano de ação do CLAS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Humanos

Logísticos

Outros

Pessoa responsável
/Entidade Parceira

Coordenador-NLI / rede
social

Coordenador / Equipa técnica
Técnicos Gestores
Coordenador -NLI

Divulgação das
atividades do NLI e
das Boas Práticas
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Divulgar nos boletins
das instituições parceiras
e Newsleter

NlI Parceiros/ Equipa Tecnica
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3. PLANIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

3.4. Orientação no Plano Técnico das Equipas dos Protocolos RSI/Gestores de Processos
Calendarização (especificar os meses)
Objetivos

Recursos

Atividades

Custos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Humanos

Logísticos

Outros

Pessoa responsável
/Entidade Parceira

Promover espaços de
reflexão e Avaliação da
intervenção

Reuniões c/ todos
os Técnicos

Parceiros

Acompanhamento/orientação
e apoio técnico do Protocolo

Acompanhamento/
avaliação
(trimestral/
semestral/ anual)

Coordenador
Equipa
técnica
Parceiros

Coordenador

Acompanhamento/orientação
e apoio técnico dos técnicos
gestores

Acompanhamento/
avaliação
(trimestral/
semestral/ anual)

Coordenador
Equipa
Técnica e
Parceiros

Coordenador
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4. PLANIFICAÇÃO DOS PROJETOS

4.1. Planeamento Estratégico e Avaliação
Designação do Projeto:

Período de Desenvolvimento:)

Área temática Calendarização (especificar os meses)

Recursos

Atividades

Custos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Elaboração semestral do
diagnóstico do NLI através
da Matriz de indicadores
elaborada para o efeito

Humanos

Seg. Social

Designação do Projeto:

Logísticos

Seg. Social

NLI Coordenadora

Período de Desenvolvimento: Anual/Bienal/Outro (Riscar o que não interessa)

Área temática
Calendarização (especificar os meses)

Recursos

Atividades

Custos

1
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3

4

5

6

7

8

9

10

Pessoa Responsável

Outros

11

12

Humanos

Logísticos

Pessoa Responsável

Outros
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