CMYK

Espírito Solidário

Espírito
Solidário
Santa Casa
da Misericórdia
do Peso da Régua

Propriedade: Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua

Director: Manuel Mesquita

Volume 1, Edição 12
Boletim Semestral

Agosto de 2009

Tem a Palavra
As tarefas do âmbito da solidariedade social, implicam cada vez mais hoje em dia, um
trabalho conjunto dentro de uma rede de parcerias locais, regionais, e até mesmo nacionais.
Não mais se pode nem dever trabalhar dentro
de portas, para um único público alvo, nem
somente com as sinergias viradas para um só
sector de actividade. Muitos e cada vez mais
são infelizmente aqueles que por circunstâncias próprias da vida, necessitam dos outros
para o usufruto de um quotidiano menos penoso.
Com o RSI – Rendimento de Inserção Social que nesta nossa edição tratámos em destaque, julgámos estar bem patente esta nossa
preocupação. Participámos numa parceria,
ajudámos no atingir dos patamares de exigência pressupostos, cumprimos no fundo mais
uma das missões para que a nossa instituição
foi criada. Ajudámos a ajudar hoje, para que
amanhã todos possam ser ajudados.
Diariamente procurámos ultrapassar os
obstáculos por mais imprevisíveis que sejam,
cientes de que acima de tudo, a Santa Casa da
Misericórdia do Peso da Régua, é uma nau que
não pode nem dever navegar sem rumo muito
bem definido, numa rota previamente definida. O seu futuro assim o exige, por isso a nós
enquanto Mesa Administrativa mais não pode
ser exigido do que garantir que assim seja.
Não nos podemos no entanto limitar a
gerir aquilo que existe. Temos de procurar
alternativas geradoras de valor, e temos de
procurar servir cada vez mais inclusivamente
em áreas novas. Recentemente enveredámos
pelos cuidados de saúde continuados, e agora
pretendemos continuar por aí, respondendo
às necessidades mais prementes da comunidade em que nos inserimos.
Parece-nos que o Apoio Domiciliário a
idosos e a cidadãos dele carenciados, deve ser
objecto da nossa acção. As novas maneiras de
ver as coisas valorizam cada vez mais este tipo
de serviço, e a Santa Casa da Misericórdia do
Peso da Régua está pronta para marcar presença nesse contexto com tudo aquilo que
pode e sabe.

Protocolo do Rendimento
Social de Inserção:
A 2 de Junho de 2007 é assinado o Protocolo do Rendimento Social de Inserção (RSI) entre o Instituto de Segurança Social, IP (ISS, IP) e
a Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua
(SCM PR) para a constituição de uma equipa
multidisciplinar com 12 elementos, 5 técnicas e
7 Ajudantes de Acção Directa (AAD), para intervenção no concelho do Peso da Régua, junto
das famílias beneficiárias do RSI.
MISSÃO da EQUIPA: Desenvolver uma intervenção sustentada na parceria e na inovação com
vista à autonomia progressiva das famílias.

Solidariedade é um rio que nasce no coração e desagua na mão
3 que dá, fazendo uma ponte eterna para a mão que rece-
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Núcleo Local de Inserção Social
Objectivos:
Promover o auto-conhecimento
Promover a auto-estima
Promover padrões de comunicação mais eficaz
Dotar as famílias de competências parentais básicas
Promover competências de gestão doméstica
Metodologia:
2 Grupos constituídos por 6 famílias (PRG e Godim)
14 Sessões de formação (Junho a Outubro)
Visitas domiciliárias
2 - “Grupo de encontro” com atelier de artes
decorativas e trabalhos manuais

Protocolo do Rendimento Social de Inserção: A
2 de Junho de 2007 é assinado o Protocolo do Rendimento
Social de Inserção (RSI) entre o Instituto de Segurança Social, IP (ISS, IP) e a Santa Casa da Misericórdia do Peso da
Régua (SCM PR) para a constituição de uma equipa multidisciplinar com 12 elementos, 5 técnicas e 7 Ajudantes de
Acção Directa (AAD), para intervenção no concelho do
Peso da Régua, junto das famílias beneficiárias do RSI.
Objectivos do Protocolo: “As tarefas a desenvolver,
por parte das entidades que celebram protocolo, devem
compreender dois níveis distintos. No âmbito do RSI,
podemos separar a fase de instrução do processo que,
inclui necessariamente a elaboração da informação social
(Nível I) para a decisão final de atribuição da prestação, e
o efectivo acompanhamento das famílias beneficiárias, que
compreende as etapas do percurso de inserção, desde a
realização do diagnóstico familiar, a negociação e definição
do programa de inserção, ao acompanhamento do seu desenvolvimento e respectiva avaliação contínua (Nível II). (in:
Manual Protocolo do Rendimento Social de Inserção, ISS,IP,
2007)
A Equipa RSI SCM PRG: A 11 de Junho de 2007 a
equipa iniciou funções com parte dos elementos e a 3 de
Julho de 2007 completou-se dando início à 1ª fase da Intervenção, como poderão observar mais à frente.
MISSÃO da EQUIPA: Desenvolver uma intervenção
sustentada na parceria e na inovação com vista à autonomia progressiva das famílias.
Constituição da Equipa: A equipa é constituída por
duas Assistentes Sociais, duas Técnicas Superiores de Politica Social, uma Psicóloga e sete Ajudantes de Acção de
Directa.
Gabinete de Atendimento da Equipa: a equipa
técnica realiza o atendimento no Serviço Local da Segurança Social do Peso da Régua; as famílias têm à disposição
um horário semanal de atendimento para cada freguesia do
concelho de acordo com a técnica gestora que as acompanha, como podemos observar na grelha que se segue:
Existe ainda a possibilidade dos Equipa ser contactados
telefonicamente através do 254 323 229 todos os dias da
semana, entre as 9 e 13h e as 14h e as 17h30m.

(Manhã)

SextaQuinta-feira Terça-feira
feira

Dia
semana

Freguesia (s)
Godim (parte)

Saúde – representante da Unidade de Saúde Familiar do
Peso da Régua, Educação – Representante do Agrupamento
Vertical de Escolas do Peso da Régua, Instituto de Emprego
e Formação Profissional (IEFP) – representante do Centro
de Emprego de Vila Real; fazem parte também, entidades
como ADR (Associação de Desenvolvimento da Régua),
Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua, ARDAD (Associação da Região do Douro de Apoio à Deficiência), a
CPCJ PR (Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do
Peso da Régua) com trabalhamos em estreita colaboração;
entre outros que poderão vir a integrar no NLI.
A Coordenação do NLI e da Equipa é levada a cabo
pela Representante do CDSS Vila Real – ISS, IP. A Coordenação Técnica o acompanhamento e orientação do trabalho desenvolvida pela Equipa.
Além da Coordenação Técnica a equipa tem tido momentos de formação da responsabilidade do ISS; IP.
Trabalho desenvolvido: 2007
Diagnóstico psicossocial e económico do grupo das
famílias apoiadas pela medida do Rendimento social de Inserção; (Junho a Agosto de 2007)
Este diagnóstico permitiu-nos conhecer o público –
alvo dos serviços da Equipa do ponto de vista: Distribuição
geográfica (por freguesia), etária (grupos de etários) e sexo
(Masculino e Feminino); caracterização dos Agregados Familiares (AF): tipologia e nº elementos; caracterização da
titularidade da prestação; caracterização económica do
AF (tipo, fonte e valor dos rendimentos e tipo e valor das
despesas); identificação das problemáticas incidentes aos
AF; Distribuição do valor da Prestação RSI (por intervalos);
Este diagnóstico foi apresentado na I Reunião de NLI de 29
de Agosto de 2007, dando inicio aos trabalhos deste.
Entrevistas de Avaliação e Visitas Domiciliárias de
acompanhamento a todas as famílias apoiadas pela medida
RSI; (Agosto a Novembro de 2007)
Apoio na Preparação da I Reunião Distrital de Núcleos
Locais de Inserção do Distrito de Vila Real – Casa do Douro, 13 de Novembro de 2007

Técnica (s)
Cátia Violante

Godim (parte), Fontelas e Sedielos

Carla
Magalhães

Peso Régua

Sofia Figueiredo

Poiares, Canelas e Loureiro,

Célia Félix

Covelinhas, Galafura, Moura Morta, Vilarinho dos Freires e
Vinhós

Mª José Costa

Coordenação Técnica da equipa: a equipa do Protocolo trabalha em harmonia com e para o Núcleo local
de Inserção do Peso da Régua. O Núcleo Local de Inserção
é um espaço onde são discutidas e definidas as estratégias
e os recursos de intervenção reflectidos nos Programas
de Inserção negociados com as famílias. Aqui estão presentes entidades como a Segurança Social – representante do
Centro Distrital da Segurança Social de Vila Real, Câmara
Municipal do peso da Régua – Vereadora da Acção Social,

A participação da Equipa no I encontro Distrital concretizou-se na apresentação do trabalho desenvolvido desde Junho a Outubro de 2007.
Trabalho desenvolvido: 2008
1 - Projecto de Educação Parental
Projecto desenvolvido pelas seguintes entidades:
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Objectivos gerais:
Conhecer e melhorar as redes primárias
Facilitar a comunicação
Melhor a capacidade de adaptação a novos contextos
Favorecer o processo de adaptação às diferentes situações
Favorecer o conhecimento e a mobilização de recursos
pessoais
Busca de soluções para a crise social e económica que
gera a exclusão das famílias, construindo um leque de possibilidades criadas por elas.
População-alvo:
Mulheres da freguesia de Peso da Régua
Abordagens metodológicas
Atelier de ponto cruz e técnica de decoupage
Temas propostas e temas sugeridos pelo grupo
Debate e discussão de ideias
Estruturação do programa:
Uma sessão por semana (sem prazo definido) iniciando
com o atelier e terminando com pequenos debates sobre
alguns temas
Duração de cerca de 90 min
3 - Verão Criativo 2008
Objectivos:
1. Proporcionar uma ocupação durante um período
das férias de verão através de actividades lúdicas e pedagógicas;
2. Promover uma diversidade de actividades, para que
as crianças se mantenham ocupadas e simultaneamente
desenvolvam capacidades de socialização e aprendizagem,
com a finalidade de se obter uma promoção de sorrisos e
o inter-relacionamento entre diversas culturas;
3. Desenvolver as parcerias locais;
4. Conseguir, através das crianças, ir ao encontro dos
pais, fortalecendo a relação de confiança, que nos permite
uma ligação de proximidade com as famílias;
Metodologia:
1. Desenvolver os ateliers pelo menos uma vez por semana em cada uma das freguesias do Concelho entre ao
longo dos meses de Julho e Agosto;
2. Proposta de apoio às vistas a Vila Real nos dias 26 e
27 de Agosto de 2008 às seguintes entidades:
- Câmara Municipal PRG (transportes)
- Teatro de Vila Real (Visita ao Teatro)
- Lusomundo (bilhetes de cinema)
- Grupo Ibersol (alimentação)
- Juntas de freguesia do concelho (com a disponibilização do espaço)
- Bombeiros Voluntários PRG (acções de sensibilização)
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“descontos”)
e Direito à solidariedade: Rendimento Social de
Inserção
f

Espírito Solidário

Pobreza: o meu conceito de pobreza; como
ultrapassar as situações de pobreza?

A Solidariedade é um Direito de Tod@s! Participe, seja Solidári@!
g Microcrédito: programa de apoio à criação do Associação Nacional de Direito
próprio emprego
Crédito – Delegação Nordeste

“Artesania” foi este o nome dado a mais um evento
organizado pela Associação Juvenil de Intervenção Cultural
(AJIC). Artesania, feira de artesanato urbano, decorreu nos
dias 23 e 24 de Maio no Parque Multiusos, associada a toda
a logística da Mini e da Meia maratona. Os artesãos participantes eram maioritariamente da cidade de Peso da Régua,
mas também de Vila Real, Alfena e Vila Nova de Gaia. Os
trabalhos expostos variaram entre: bijuteria, trabalhos em
feltro, em pele, em madeira, découpage, bordados e também produtos naturais.” (In: http://ajic.blogspot.com/)
4 - Feira Social 2008 (participação)

ao

h Direito à segurança: a violência doméstica na
Guarda Nacional Republicana – Peso da
perspectiva da GNR (guarda nacional
Régua
republicana)
i

Direitos e deveres no sistema nacional de Unidade Saúde Familiar do Peso da
saúde
Régua – Gabinete de Serviço Social

j

Direito à cultura: visita ao museu do douro

Fundação Museu do Douro

k Direito à informação: visita à biblioteca Câmara Municipal Peso da Régua –
municipal peso da régua
Biblioteca Municipal

A Câmara Municipal do Peso da Régua colaborou
na cedência de sala no Edifício da Associação Bairro das
Alagoas e material multimédia. A Associação Recreativa e
Cultural de Alvações do Tanha, as Juntas de Freguesia de
Covelinhas, Galafura, Moura Morta, Vilarinho dos Freires
e Vinhós cederam as instalações colaborando com a Equipa ao longo da Formação. Está ainda prevista uma visita
à Assembleia da República, em Lisboa, em Setembro de
2009.
5 - Projecto 16 23
No seguimento da formação em igualdade de oportunidades e cidadania no feminino com mulheres desempregadas ou com trabalho a tempo parcial nas freguesias
do concelho (Covelinhas, Galafura, Moura Morta, Vilarinho
dos Freires e Vinhos) tornou-se evidente a necessidades de
alargar esta metodologia de intervenção aos jovens, filhos;
Porquê 16 a 23?
Pelo facto de na legislação RSI serem responsabilizados
no desenvolvimento do programa de inserção do agregado
familiar a que pertencem as jovens com idades igual ou
superior a 16 anos de idade;
Pertencem ao intervalo etário onde @ jovem ou está
a terminar o ensino (Técnico Profissional;3º Ciclo ou
secundário), ou abandonou a escola (não concluindo a escolaridade obrigatória) ou está no ensino superior e ou
poderá reunir os requisitos para o ingresso;

5 - Outros projectos experimentais:
(2008 – 2009)
- Bolsa de Emprego e Formação Profissional para encaminhamento
- Espaços comuns (estimulo à leitura em família). Com o
objectivo de estimular nas crianças e jovens o prazer de ler,
intensificando o contacto com o livro e a leitura na família; incentivar a utilização de entidades e espaços públicas,
como bibliotecas e ludotecas; motivar para a construção
de espaços lúdicos e educativos entre pais e filhos. As metodologias utizadas foram: actividades de pintura e desenho;
dinâmicas de grupo; leitura de contos e visionamento de
filmes e visita a Biblioteca Municipal (pais e filhos)
- Acções de sensibilização para o Autoconhecimento,
relaxamento e relações interpessoais com as turmas de
Alfabetização .
Trabalho em desenvolvimento: 2009
1 - Grupos de Encontro com atelier de artes decorativas e trabalhos manuais, II Edição
Avaliação do grupo e trabalho anterior para reformulação de estratégias com novos elementos.
2 – “+ Páscoa, 2009”
Férias Páscoa 2009, proporcionou às crianças e jovens uma ocupação durante o período de férias da Páscoa
através de actividades lúdicas e pedagógicas, para desenvolvimento de competências de socialização.

4 - Formação em Igualdade de Oportunidades e
Cidadania no Feminino, 2009
Ao longo do trabalho de acompanhamento das famílias
RSI foram sendo evidenciadas redundâncias na comunidade
feminina rural do Concelho do Peso da Régua, como por
exemplo:
- Mulheres com acesso a trabalho não qualificado
– tarefas não qualificadas do ciclo de produção vitícola,
atribuídas à Mulher – com salários desiguais mesmo que
exerçam as mesmas tarefas que um homem; acesso difuso
à protecção social no trabalho; inicio precoce do trabalho
na vinha (desde os 11 anos, por exemplo);
- Mulheres com Trajecto de vida complexo: vivência de
violência na infância e na conjugalidade;
- Mulheres com participação na comunidade como
“força de trabalho” e não como elemento com “poder de
decisão” em paridade com o homem;
- Mulheres com estereótipos rígidos assimilados/
atribuídos ao nível do ser Mulher, da maternidade, da conjugalidade, do trabalho e do seu papel na comunidade;
Dadas estas questões tornou-se relevante encontrar
um espaço de discussão e reflexão alargado à comunidade
feminina onde as mulheres possam ter acesso a (in) formação e sobretudo de (dês) construção das suas narrativas
quotidianas com poder de decisão.
Entre Fevereiro e Maio de 2009 desenvolveram-se
sessões com cinco grupos de senhoras das freguesias de
Covelinhas, Galafura, Moura Morta, Vilarinho dos Freires e
Vinhós:
Tema

Entidade dinamizadora

a Introdução aos direitos sociais e cidadania:
Declaração Universal dos direitos humanos

c Eu como mulher e os direitos sociais (breve
historia de vida)
Equipa rsi scm pr
d Direito à segurança social: a importância de
ter um trabalho com protecção social (com
“descontos”)
e Direito à solidariedade: Rendimento Social de
Inserção
Pobreza: o meu conceito de pobreza; como
ultrapassar as situações de pobreza?

g Microcrédito: programa de apoio à criação do Associação Nacional de Direito
próprio emprego
Crédito – Delegação Nordeste

3 - Artesania – Feira de Artesanato Urbano do
Peso da Régua (parceria)

ao

h Direito à segurança: a violência doméstica na
Guarda Nacional Republicana – Peso da
perspectiva da GNR (guarda nacional
Régua
republicana)
i

Direitos e deveres no sistema nacional de Unidade Saúde Familiar do Peso da
saúde
Régua – Gabinete de Serviço Social

j

Direito à cultura: visita ao museu do douro
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Fundação Museu do Douro
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O que pode esperar da equipa?
APOIO EM QUESTÕES DE CARÁCTER GERAL:
Acompanhamento psicossocial das famílias;
Apoio na gestão e organização domésticas;
Apoio na gestão de dívidas.
PROGRAMAS OCUPACIONAIS PARA CARENCIADOS:
Programa do Instituto de emprego e formação profissional de Vila Real, visa a integração de desempregados/as
no mercado social de emprego.
ALFABETIZAÇÃO E EFA 2º e 3º CICLO:
Projecto em parceria com o Agrupamento Vertical de
Escolas do concelho do Peso da Régua (Alfabetização e
EFA 2º ciclo) e Escola Profissional do Peso da Régua (3º
ciclo)
APOIO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA:
Acções de sensibilização e reflexão conjuntas sobre cidadania;
Encaminhamento para prestações de direito como por
exemplo o Complemento solidário para Idosos (CSI)

b Des – igualdade entre homens e mulheres: a
realidade na minha comunidade

f

Objectivos:
1 – Conhecer os jovens entre os 16 e os 23 anos acompanhados no âmbito da medida, do ponto de vista do seu
percurso escolar e expectativas globais do seu futuro;
2 – Trabalhar as expectativas de evolução individuais e
familiares;
3 – Informar dos direitos e deveres do Rendimento Social de Inserção
4 – Discutir estratégias do exercício da cidadania nomeadamente ao nível dos direitos à:
a) Educação e formação profissional (UTAD, CNO, PR
e Exercito)
b) Saúde (USF PR)
c) Trabalho (ADR)
d) Participação cívica e cultural (AJIC)

k Direito à informação: visita à biblioteca Câmara Municipal Peso da Régua –
municipal peso da régua
Biblioteca Municipal

BOLSA LOCAL DE EMPREGO:
Recolha da oferta e da procura de oportunidades de
trabalho em cada uma das freguesias;
Se tiver conhecimento de oportunidades de Formação
ou Emprego, fale connosco!
A equipa distribui Roupa e equipamento doméstico às
famílias sempre que é disponibilizado por particulares. Assim, deixamos um apelo a todas as pessoas que tenham
Roupa ou Equipamento doméstico (mobiliário, electrodomésticos, etc.) que já não lhes seja útil, contacte-nos
através do nº de telefone: 254 323 229.
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As Nossas Actividades

Assim como o caminho se faz caminhando, o quotidiano faz-se vivendo um dia atrás do outro, desejávelmente num contexto
em que pelos dinamismos que se criam, e pelas vivências que se proporcionam, se atinjam os equilibrios necessários para que a vida
aconteça de uma forma sustentada. Os alicerces que hoje se constroiem garantem a maior ou menor qualidade de vida nos dias do
futuro. Sabemos disso, porque essa é também a nossa missão, e por isso vamos ao longo do ano desenvolvendo actividades lúdicas
para que as horas sejam menos penosas, e o horizonte se afigure menos sombrio. Queremos que o sol brilhe a todo o momento
para todos, muito mais para aqueles e aquelas de quem nos cumpre cuidar.

Este suplemento é da inteira responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia do Peso da Régua
Textos de Manuel Igreja - Fotos: Santa Casa da Misericórdia e Manuel Igreja- Paginação: Imprensa do Douro
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