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I- INTRODUÇÃO
Concluído o ano de 2012, importa apresentar o nosso Relatório de Atividades que
espelha o trabalho desenvolvido nas várias áreas de atividade do Lar Jorbalán.
Apesar de ter sido um ano particularmente difícil pelo contexto económico e por
vários constrangimentos com que o Lar se deparou, procurámos sempre levar a
bom termo os nossos objectivos e melhorar a nossa actividade, proporcionando
sempre o melhor às utentes.
Apresentamos em seguida as Atividades desenvolvidas, resultados alcançados,
caracterização das utentes acolhidas e a avaliação do ano de 2012.

II- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
1. Áreas de Intervenção
1.1 Acompanhamento social
O

acompanhamento

social

tem

como

objectivo

fundamental

promover

o

desenvolvimento de capacidades e competências sociais, informando, orientando e
promovendo uma atitude de autonomia e participação das utentes no seu processo
de resolução de problemas.
Desta forma, procura-se acompanhar e orientar a utente nos seguintes âmbitos:
o

Laboral/ formativo: apoio na procura e obtenção de trabalho e/ou curso de
formação profissional;

o

Habitacional: apoio na procura de casa ou quarto aquando da saída para a
autonomia, apoio na candidatura a habitação social e contactos com a
Entidade Gestora, apoio na candidatura ao Incentivo ao Arrendamento
Jovem, apoio na obtenção de bens para as casas e no equipamento e
organização do espaço;

o

Jurídico/ Legal: regularização de documentação e apoio na resolução de
situações jurídico-legais da utente (processos de queixa-crime, Regulação
das Responsabilidades Parentais) e acompanhamento aos Tribunais;

o

Saúde:

apoio

na

regularização

da

situação

de

saúde

das

utentes,

nomeadamente inscrição no Centro de Saúde e vigilância médica;
o

Gestão do orçamento: educação financeira e apoio na gestão do orçamento
das utentes, priorizando as despesas em função das necessidades e
obrigações;
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o

Integração dos menores: apoio e acompanhamento da integração escolar
adequada, encaminhamento e acompanhamento médico dos filhos das
utentes;

o

Proteção social: apoio na obtenção de prestações sociais adequadas.

É definido por todas as utentes, individualmente e com o apoio da Equipa Técnica
do Lar Jorbalán o Plano Individual de Intervenção (PII) de acordo com as
necessidades e objectivos da utente. O PII contempla objetivos e Atividades a
desenvolver de modo a atingir a Autonomia, sendo elaborado no período em que a
jovem mulher já se encontra adaptada à Comunidade de Inserção e revela mais
tranquilidade e consciência dos seus objectivos.
1.2 Acompanhamento psicológico
O acompanhamento psicológico visa promover o bem-estar psicológico, reelaborar
possíveis situações traumáticas e potenciar um desenvolvimento pessoal e
intelectual harmonioso.
Este é um direito da utente e é efectuado individualmente e/ou em grupo, nas
vertentes psicoterapêutica (arteterapeutica), psico-social (coaching e dinâmicas de
grupo) e psico-educativa (debates e treino de competências).
Os âmbitos temáticos mais frequentemente trabalhados são: resolução de conflitos,
estilos

comunicacionais,

auto-estima

e

confiança,

relações

interpessoais,

maternidade e educação, relações de género, saúde e sexualidade.
1.3 Educação informal
Procuramos que o Lar Jorbalán ofereça uma estrutura segura com um ambiente
familiar, onde os momentos de partilha e convívio são também oportunidade de
questionamento, aconselhamento, apoio emocional e treino de competências por
modelagem e instrução. Deste modo, promove-se um processo de aprendizagem
contínuo e transversal.
Neste ambiente espontâneo mas intencional, é estimulada a entreajuda e a
solidariedade, a gestão do orçamento e do tempo pessoais, o estabelecimento de
rotinas que favoreçam a organização pessoal e a relação mãe-filho(s), entre outras
competências que facilitarão o caminho para a autonomia.
Neste contexto verifica-se o acompanhamento quotidiano das rotinas e das tarefas
de cada utente com o objectivo de desenvolverem hábitos disciplinados de higiene
e limpeza, planeamento, gestão e organização.
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Acredita-se que para que a educação informal seja efectiva, é necessário o
estabelecimento de vinculações seguras, com liberdade e autonomia mas também
com a certeza da disponibilidade do outro em caso de necessidade.
A possibilidade das utentes experienciarem relações seguras apresenta-se como
um

ponto-chave

da

intervenção

visto

que

tem

efeitos

terapêuticos,

reestruturadores e facilitadores do desenvolvimento de competências e do
crescimento pessoal.
1.4 Formação
Cada ano é elaborado e implementado um plano de formação (inFORMA-TE) com o
objetivo de reforçar e desenvolver competências pessoais e sociais que possam ser
úteis para o projeto de vida de cada uma das utentes e que sirvam de “trampolim”
para a autonomia.
Assente num dos objetivos estratégicos do Lar Jorbalán, aumentar a taxa de

sucesso na (re)inserção das utentes, o projeto inFORMA-TE constitui uma importante
ferramenta não só para o desenvolvimento de competências das jovens mulheres,
como também para a sensibilização para determinadas temáticas e adoção de
comportamentos que as irão ajudar no seu processo de crescimento pessoal e
autonomia.
O projeto inFORMA-TE desenvolve-se em dois eixos de formação:
a) Formação

Temática

inFORMA,

que

tem

como

finalidade

informar

e

sensibilizar as jovens mulheres para algumas áreas temáticas que são
consideradas

primordiais,

dadas

as

características

frequentemente

encontradas nas utentes, nomeadamente, educação para a saúde, educação
financeira, relações de género, educação parental, direitos das mulheres,
técnicas de procura de emprego, entre outras. Neste âmbito concretizaramse as seguintes sessões de (in)formação/sensibilização com diferentes
parceiros:
1. Educação para a Saúde
1.1

Sexualidade Saudável, desenvolvida em parceria com a USF do
Arco (Centro de Saúde de São Mamede/Santa Isabel), com os
objectivos de sensibilizar para a promoção da sexualidade
saudável; saúde sexual e reprodutiva; infecções sexualmente
transmissíveis; métodos contraceptivos.
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1.2

Nutrição e Estilos de Vida Saudáveis, realizada por uma
Enfermeira

voluntária,

tendo

como

principais

temas

desenvolvidos a alimentação saudável, roda dos alimentos,
alimentos a evitar consumo.
1.3

Planeamento Familiar, dinamizada em parceria com a USF do
Arco, com o objectivo de sensibilizar para a importância da
vigilância médica ao nível do planeamento familiar, rastreio
cancro do colo do útero, métodos contraceptivos.

1.4

Saúde Infantil e Juvenil, ministrada também em parceria com a
USF do Arco, cujos temas desenvolvidos prenderam-se com a
importância dos cuidados de saúde na infância e juventude;
etapas do desenvolvimento; Plano Nacional de Vacinação.

2. Educação Financeira
2.1

Gerir€Poupar: Faça contas à Vida, realizada em parceria com a
DECO, com o objetivo de sensibilizar para uma melhor gestão
das finanças pessoais: organizar o orçamento mensal, reduzir os
gastos; aumentar as poupanças; gerir créditos e seguros;
conhecer os impostos; evitar o sobreendividamento.

2.1

Workshop em Educação Financeira, desenvolvido em parceria
com a ANJAF – Associação Nacional para a Acção Familiar, no
qual foram abordados os seguintes conteúdos Compreender a
importância da planificação/gestão dos gastos vs rendimentos;
Elaborar

o

orçamento

familiar

adequadamente;

Prevenir

situações de eventual endividamento: estratégias de boa gestão
e boas práticas.
3. Procura de emprego
3.1

Conversa entre jovens – Procura de emprego, sessão/debate com
a participação de 3 jovens integrados no Programa Faz-te
Forward da TESE – Associação para o Desenvolvimento. Nesta
sessão realizaram-se dinâmicas de grupo e debate acerca de
temas relacionados com a procura de emprego, capacidades,
dificuldades, oportunidades e postura/atitude face ao emprego.

4. Consumo/ Consumo sustentável
4.1

Vendas Agressivas, realizada em parceria com a DECO, tendo
como

principais

assuntos

abordados

os

Direitos

dos
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consumidores, Vendas não solicitadas e enganosas, Garantia
dos produtos, Conselhos da DECO para a evitar conflitos e
formas de resolução.
4.2

Gestos Simples – Eficiência energética nos comportamentos,
dinamizada também em parceria com a DECO, cujos principais
temas desenvolvidos prenderam-se com a sensibilização do
impacto ambiental; Consumo sustentável; Eficiência energética;
Pequenos Gestos de Poupança de energia (electricidade, água e
gás) em diferentes equipamentos domésticos e áreas de
habitação; Mobilidade sustentável.

b) Formação Contínua inFORMA, que tem como principal objetivo melhorar,
desenvolver e aprofundar conhecimentos e competências em áreas que são
de extrema importância para a integração profissional e social das utentes,
designadamente

informática,

línguas

portuguesa

e

estrangeiras.

A

especificidade deste eixo de formação prende-se com a frequência semanal
da realização das sessões de formação e pelo seu carácter teórico-prático e
de aprendizagem contínua. Neste âmbito dinamizaram-se as seguintes
sessões de formação:
1. Informática – tendo em vista a promoção da formação tecnológica com
o objectivo de proporcionar às utentes conhecimentos de informática
na óptica do utilizador, permitindo ultrapassar situações de infoexclusão e facilitar a sua integração social e profissional. As sessões
de formação realizaram-se na sala de Informática no Lar Jorbalán uma
vez por semana, com a duração de uma hora e foram conduzidas por
uma Professora voluntária com formação superior em Engenharia
Informática.
2. Inglês – tendo como objectivo a aprendizagem e aprofundamento de
conhecimentos básicos de língua inglesa. As sessões realizaram-se na
sala de formação no Lar Jorbalán uma vez por semana, com a duração
de uma hora e foram conduzidas por uma Professora voluntária com
formação superior Línguas e Tradução.
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1.5 Atividades Lúdicas e Culturais
Com o objectivo de melhorar o bem-estar das utentes, foram desenvolvidas ao
longo de 2012 Atividades lúdicas e culturais, que lhes proporcionaram novos
conhecimentos e experiências, bem como momentos de entretenimento e convívio
entre todas as utentes e crianças.
As Atividades organizadas em 2012 foram as seguintes:


Teatro Fórum! Vamos participar? – As utentes foram ao teatro no Centro
Cultural de Carnide assistir e participar na apresentação do grupo de Teatro
Fórum A Gente às Vezes Esquece-se, constituído por utentes do Fórum
Sócio-Ocupacional Sol Nascente, no qual abordam, nas suas criações,
temáticas relacionadas com a saúde mental.



Noite de Cinema – As utentes do Lar foram ao cinema ver o filme Cor
Púrpura, um clássico de Steven Spielberg que aborda temas sensíveis como
a violência sexual e a discriminação racial e de género. Mas é também uma
história de amor e amizade. O filme passou na Biblioteca Municipal Orlando
Ribeiro, integrado na programação do mês da prevenção dos maus tratos da
infância. No final houve espaço para debate com António Ponces de Carvalho
(director da Escola Superior de Educação João de Deus), Esmeralda Ferreira
(presidente da CPCJ de Cascais) e Vasco Câmara (crítico de Cinema).



Dia do Vizinho – O grupo “Boa Vizinhança” organizou um evento de
celebração do Dia do Vizinho, com muitas animações no Jardim das
Amoreiras. As utentes do Lar foram aproveitar.



Almoço convívio do Centro Social Paroquial de São Mamede – As utentes
tiveram uma tarde bem passada de almoço, convívio e animação no Largo
de São Mamede, organizada pelo CSP São Mamede e Allianz.



Meo Out Jazz – As jovens e crianças foram assistir a um concerto de Jazz no
Jardim da Estrela.



Cinema ao ar livre – As mulheres e crianças do Lar foram ver assistir a filmes
ao ar livre, o Rango no CineConcha no Parque das Conchas e o Zé Colmeia
no Cine Lapa no Jardim da Estrela.



Festival ImigrArte – Algumas utentes foram ao Festival ImigrArte – Há
igualdade na Diversidade e participaram nos Workshops do cartaz.



Teatro – As utentes foram ao Centro de Dia Rainha Santa Isabel em
Alfragide, assistir à apresentação da peça “Será que algum dia vou ser
Feliz…” do Grupo Teatro de Intervenção, constituído por beneficiárias do RSI
dum projeto da Santa Casa da Misericórdia da Amadora.
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Para além destas atividades organizadas em grupo, também as utentes programam
individualmente atividades livres a realizar ao fim-de-semana com os seus
familiares e amigos. Ainda de referir que no Lar Jorbalán realiza-se a celebração de
datas festivas ou comemorativas, como sejam os aniversários de cada utente e
Irmãs, Natal, Páscoa, assim como se festeja a saída para Autonomia que marca uma
nova etapa nas suas vidas e, ainda se promove a participação em eventos das
Irmãs Adoradoras.
1.6 Acompanhamento externo às utentes em Autonomia
Quando as utentes saem para Autonomia de Vida pretende-se continuar com o
acompanhamento das jovens mulheres na sua reinserção. Se a utente assim o
desejar mantém-se o acompanhamento psicológico e social, bem como a
participação nas Atividades e Projetos desenvolvidos no Lar Jorbalán. Também se
estabelecem contactos e parcerias informais com outros serviços e/ou entidades
que possam dar um suporte, nomeadamente o encaminhamento para a Instituição
da área de residência que apoia ao nível de géneros alimentares pelo Banco
Alimentar, promovendo deste modo a criação de uma rede social para cada utente,
face às suas necessidades concretas.
Pretende-se assim, que a equipa do Lar Jorbalán ajude a redirecionar e orientar as
utentes, indo ao encontro do que elas pretendem. Acima de tudo, a equipa tem
como função assessorar a utente no seu Projeto de Vida.
2. Atividades e Projetos promovidos em 2012
2.1 Grupo de Teatro Social SOS Heroínas

A par com o acompanhamento psicológico, foi criado em 2012 um grupo de Teatro
Social, com sessões semanais de 2h, no qual participam utentes em acolhimento e
utentes em Autonomia do Lar Jorbalán.
O Teatro Social compreende diferentes metodologias e técnicas e utiliza-se em
intervenções que visem a promoção e o desenvolvimento comunitário, através dos
processos de empoderamento individuais e coletivos. Neste sentido assume
funções sociais, educativas e terapêuticas. É uma forma de renovar a ligação entre
a arte e o real, entre comunidade e teatro, entre o “eu” e o “grupo”.
As utentes do Lar Jorbalán criaram em 2012 um grupo de Teatro
Social com o nome SOS Heroínas. Este grupo tem já a sua primeira
criação disponível para apresentação ("O Melhor para Mim") e
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recorre a duas principais técnicas: o Teatro Fórum e o Teatro Debate.
O Teatro Fórum é uma técnica do Teatro do Oprimido (metodologia criada por
Augusto Boal) e é usado como meio de desenvolvimento de competências pessoais
e sociais, de participação ativa e de promoção da consciência cívica. No Teatro
Fórum o público é convidado a encontrar alternativas de ação para o problema
apresentado. A trama é baseada em factos reais, onde personagens com desejos e
interesses diferentes entram em conflito.
O Teatro Debate é uma técnica de dinamização teatral em que a discussão viva, “no
aqui e no agora”, entre os atores e o público, intervala e quebra com a ficção da
representação. O objetivo deste tipo de comunicação é enfatizar a reflexão sobre as
temáticas do texto e as conexões com a atualidade, provocando o público a
participar

de

forma

ativa

no

espetáculo

e

a

questionar-se

sobre

a

temática apresentada. É uma técnica particularmente adequada para abordar
diferentes temáticas que, por razões individuais, familiares ou sociais, são
frequentemente condenados ao silêncio e, muitas vezes, transformados em tabus.
De acrescentar que durante o ano de 2012 foram concretizadas três apresentações
públicas do espectáculo “O Melhor para mim”. A primeira ocorreu no evento de
comemoração dos 50 anos do Lar Jorbalán, na Paróquia de S. Mamede. A segunda
apresentação, em Julho, surgiu num encontro com o grupo de teatro social – GTI
(Grupo de Teatro de Intervenção, constituído por beneficiárias do RSI dum Projeto
da Santa Casa da Misericórdia da Amadora). O encontro decorreu no Centro de Dia
Rainha Santa Isabel, onde foram feitas partilhas do trabalho desenvolvido ao longo
dos últimos meses em cada grupo. A última apresentação decorreu no Lanche de
Natal do Lar Jorbalán, também na Paróquia de S. Mamede.

2.2 Dinâmica do Riso
A Dinâmica do Riso é uma actividade realizada mensalmente com as jovens
mulheres em acolhimento no Lar Jorbalán, com o objetivo de lhes proporcionar
momentos de relaxamento, diversão e bem-estar. Esta actividade combina
exercícios de respiração profunda (Pranayama) e exercícios de riso, trabalhando a
interação entre as participantes, o contacto visual e o RISO SEM MOTIVO.
O conceito de Dinâmica do Riso baseia-se nas comprovações científicas de que o
corpo não distingue o riso falso do riso verdadeiro e por isso obtêm-se os mesmos
benefícios fisiológicos e psicológicos.
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Numa sessão de riso, passa-se do riso falso ao riso verdadeiro onde é estimulado o
sistema parassimpático, atingindo assim uma agradável sensação de bem-estar. As
sessões de riso têm aproximadamente a duração de uma hora e consistem em
movimentos corporais específicos, aliados a um ritmo de palmas juntamente com
exercícios de respiração e riso. À medida que a sessão avança, o riso tornase verdadeiro e contagiante.
Com a prática regular de Dinâmica do Riso aprende-se a relativizar os problemas e
a lidar com o stress diário. Os exercícios de riso aumentam o oxigénio e estimulam
o sistema imunológico, resultando em energia positiva e fazendo com que a pessoa
se sinta leve e enérgica.

2.3 Yoga para Mães e filhos
O Yoga para Mães e filhos, foi uma actividade implementada no ano de 2012,
dirigida principalmente aos agregados em acolhimento mas também para as jovens
mulheres do Lar Jorbalán. Esta atividade é desenvolvida semanalmente por duas
Professoras de Yoga voluntárias.
Trata-se de uma maneira divertida da mãe e o filho/a trabalharem juntos o corpo,
ajudando-se mutuamente a melhorar a postura, a flexibilidade, a coordenação.
No yoga existem muitos asanas (exercícios de yoga) que imitam a natureza, os
movimentos e atitudes dos animais. Trabalha-se no par, o grande e o pequeno, o
contacto físico

e a afetividade. Aprende-se também a tomar consciência da

respiração e a dominá-la. Existem momentos de descontração e de meditação que
vão ajudar a criar momentos de silêncio e de interiorização.
2.4 CosturAR-TE – Projeto de Desenvolvimento Pessoal e Formativo através de
manualidades e costura
O CosturAR-TE é um projeto de formação em costura e manualidades, baseado no
intercâmbio de saberes entre as utentes e/ou voluntário/as.
A maior parte das utentes são “chefes de família” que procuram desenvolver
capacidades importantes para a sua autonomia económica e pessoal. No entanto,
verifica-se um pobre leque de competências de resolução de problemas práticos
quotidianos e/ou domésticos, nomeadamente no que diz respeito a arranjos de
roupa

e reaproveitamento

e transformação

de materiais. Acredita-se que,

promovendo a aprendizagem dum ofício manual e artístico e a criação de objetos
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úteis, se aumentará o sentimento de bem-estar e empowerment das mulheres
beneficiárias.
Este Projeto tem como objetivo geral o desenvolvimento pessoal e formativo das
utentes.
Numa fase inicial as utentes tiveram formação semanal em pequenos arranjos de
costura, com uma Professora voluntária. Paralelamente realizaram-se workshops de
criação de materiais reciclados, com a participação das jovens em acolhimento e
em Autonomia. De acrescentar que foram produzidos produtos para angariação de
fundos.

2.5 Projeto Mulheres XX+I
O Mulheres XX+I é um projeto de incentivo à autonomia e ao desenvolvimento dos
Projetos de Vida de jovens mulheres e seus filhos em acolhimento no Lar Jorbalán.
Este projeto enquadra-se nos projetos de tipo apadrinhamento à distância.
O Lar Jorbalán promove a autonomia das utentes e acredita que as pessoas com
necessidades económicas deverão encontrar alternativas ao assistencialismo e
tornar-se independentes de ajudas externas. Neste sentido, o Projeto Mulheres
XX+I procura apoiar a/os utentes do Lar Jorbalán dando-lhes a possibilidade de
fazerem alguma atividade e/ou ação que trará um valor acrescentado ao seu
desenvolvimento pessoal e/ou profissional e que poderá constituir um incentivo ao
seu projeto pessoal de autonomia.
Ao longo do ano de 2012 foram apadrinhados projetos tanto por particulares como
por Entidades privadas. Destacam-se as seguintes atividades/ações apadrinhadas:
natação, natação para mãe e bebé, judo, obtenção de nacionalidade, bolsa de
estudo, mobiliário/utensílios para a casa.

2.6 Atividades de divulgação e angariação de fundos
Em 2012 concretizaram duas atividades essenciais de aproximação à comunidade,
no sentido de divulgar o trabalho desenvolvido no Lar Jorbalán:


Festa de “Comemoração dos 50 Anos do Lar Jorbalán e de presença das Irmãs
Adoradoras em Lisboa” – No mês de Junho celebraram-se
os 50 anos de presença das Irmãs Adoradoras em Lisboa e
de existência da obra Lar Jorbalán, tendo sido organizado
um evento comemorativo a 17 de Junho na Paróquia de
São Mamede, no qual participaram todas as utentes, Irmãs,
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colaboradores, voluntários e amigos. O evento contemplou uma missa de
Acção de Graças pelos 50 anos do Lar Jorbalán (e de presença das Irmãs
Adoradoras em Lisboa) e Baptizados das crianças do Lar Jorbalán, seguido de
um almoço intercultural. Na parte da tarde, assistiu-se à atuação de Kuatela
- Grupo de Dança Tradicional são-tomense e o Grupo de Teatro Social SOS
Heroínas estreou-se na apresentação do espectáculo “O melhor para mim”.


Lanche de Natal – A 15 de Dezembro celebrou-se a época festiva com a
apresentação do espectáculo "O Melhor para Mim" do grupo de Teatro social
SOS

Heroínas,

seguido

de

um

lanche de

convívio

entre todos os

participantes. Estiveram presentes Irmãs e colaboradores das várias obras
sociais das Irmãs Adoradoras, utentes, voluntários e amigos do Lar Jorbalán.
3. Gestão e Organização/Administração do Lar Jorbalán
Para além das atividades de coordenação e gestão financeira e administrativa do
Lar inerentes ao seu bom funcionamento, com o apoio de uma voluntária da área
da Gestão de Empresas foram desenvolvidas reuniões de trabalho no sentido de
melhorar a qualidade do funcionamento e boa gestão do Lar. Este apoio muito
direcionado e regular, centrou-se na organização e planificação do trabalho a
desenvolver, bem como em estratégias de controlo de custos.
Também no âmbito de melhoria e qualidade do funcionamento e da intervenção
foram produzidos alguns documentos, designadamente:
o

Redacção do capítulo “Admissão e Acolhimento” do Manual de ProcessosChave dos Modelos de Avaliação da Qualidade das Respostas Sociais,
com base nos Manuais do Lar de Infância e Juventude e Lar Residencial,
adaptado à resposta social Comunidade de Inserção. Este documento
tem como objectivo estabelecer regras orientadoras para a análise dos
pedidos de admissão e para a integração de utentes em acolhimento na
Comunidade de Inserção;

o

Procedimentos e critérios de Avaliação de desempenho;

o

Descrição das funções e responsabilidades por categoria profissional;

o

Ficha de Avaliação em Autonomia, com o objectivo de ser aplicado às
utentes em Autonomia e contempla os seguintes domínios: Situação
Sócio-Económica da Utente, Contexto Habitacional (caracterização geral
da habitação, condições de habitabilidade e infra-estruturas, recursos
envolventes), Avaliação Global de Autonomia (desenvolvimento pessoal
e social, bem-estar e inclusão social), Necessidades identificadas;

o

Início da redacção do Manual de Acolhimento para Técnicos e Voluntários;
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o

Plano de Atividades 2013, continuação da elaboração de uma forma mais
estruturada tendo como ponto de partida os Objectivos Estratégicos
traçados para o período 2012-2016. Este documento é uma ferramenta
de trabalho que nos ajudará a organizar as diversas atividades e avaliar
o desempenho por forma a atingir as nossas metas.

3.1 Recursos Humanos
Em 2012 a equipa do Lar Jorbalán não teve reestruturações muito significativas,
verificando-se a estabilidade da equipa técnica, o que foi muito benéfico não só
para um melhor funcionamento do Lar, como na melhoria da resposta às utentes
com mais qualidade e eficiência.
A equipa do Lar Jorbalán conta atualmente com 5 pessoas:


Directora do Lar/Educadora Social;



Directora Técnica/Assistente Social;



Psicóloga;



Auxiliar de Acção Directa;



Auxiliar de Serviços Gerais.

Durante o ano de 2012 o Lar teve ainda o apoio de 8 voluntários regulares e 5
pontuais, bem como do grupo “Boa Vizinhança”, que colaboram em diversas áreas
e atividades.
Importa salientar que adicionalmente o Lar conta ainda com o apoio da
Comunidade Religiosa, composta por duas Irmãs que se encontram presentes vinte
e quatro horas por dia trabalhando em conjunto, em prol do bem-estar das utentes
e do bom funcionamento da Instituição.

3.2 Formação de Colaboradores
Durante o ano de 2012 os colaboradores do Lar Jorbalán participaram em diversas
Acções de Formação, Encontros, Seminários e Presença Institucional, no âmbito da
área de intervenção do Lar Jorbalán e sobre temáticas relacionadas com o melhor
funcionamento da Instituição. A participação nas acções permitiu não só um melhor
conhecimento sobre determinadas áreas, como também a adopção de novas
metodologias de trabalho.
Apresenta-se em seguida as participações nos referidos encontros:
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Conferência “Servidão Doméstica e Mendicidade: Formas Invisíveis de
Tráfico para Exploração Laboral”, na Assembleia da República, promovido
pela Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades
e Garantias, a CPLP, a OIT, a OSCE e a OIM;



Jornadas “Exploração Oculta – Tráfico de Seres Humanos”, organizada pela
CAVITP – CIRP;



Encontro “Tráfico de Seres Humanos”, promovido pela APF;



Apresentação da 2ª edição do “Programa de Gestão de Qualidade nas IPSS”,
na Entrajuda;



Cerimónia de assinatura e lançamento do novo Memorado de Entendimento
para a recolha de dados/cartão de sinalização de vítimas de tráfico de seres
humanos com o OTSH, no Centro de Estudos Judiciários;



Acções de Formação promovidas pela Entrajuda:
o

“Relacionamento interpessoal”;

o

“Gestão de conflitos”;

o

“Trabalho em Equipa”;

o

“Intervenção com Famílias Vulneráveis”;

o

“Fiscalidade e Mecenato”.

3.3 Outras Atividades desenvolvidas em 2012


Início da construção do website do Lar Jorbalán;



Produção de T-shirts com o logotipo do Lar;



Reunião com membros da Pórticos Ibéria para avaliação de possíveis
candidaturas a financiamento;



Co-participação na elaboração de candidatura a programa de financiamento
europeu;



Continuação da parceria com o grupo “Boa Vizinhança”, que colaboraram
com o Lar em diversas áreas e Atividades;



Início da parceria informal com a SCML no acompanhamento médico
especializado das crianças na Unidade de Saúde Domingos Barreiro;



Reunião/Encontro com voluntários, utentes residentes e em autonomia,
colaboradores e Irmãs para convívio, debate e reflexão sobre “A importância
do voluntariado no Lar Jorbalán”;



Promoção de iniciativas de carácter solidário, colaborando com o Banco
Alimentar através do voluntariado de utentes nas campanhas de recolha
alimentar;



Remodelação de algumas áreas do equipamento;



Participação no evento comemorativo dos 50 Anos das Irmãs Adoradoras em
Évora;
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Presença na cerimónia de entrega de prémios “Produto do Ano”, como IPSS
beneficiária de produtos;



Contactos com a produtora do “Querido Mudei a Casa”, para avaliação de
uma intervenção/obra/remodelação de um espaço do Lar;



Diligências para obtenção da Licença de Utilização junto da Câmara
Municipal de Lisboa;



Diligências para a conclusão da aprovação do Projeto de Arquitetura;



Elaboração e afixação das Plantas de Emergência;



Diligências para a implementação de procedimentos de Condições Gerais de
Segurança;



Presença na apresentação do livro “Proteção Social e (R)educação de
menores: Padre António d’Oliveira”;



Entrevista para a Agência Eclésia;



Participação na reunião de ecónomas em Fátima;



Participação de elementos da equipa em grupos de trabalho da Congregação
(Área de Projetos e Leigos), com representação internacional.

3.4 Doações ao Lar Jorbalán
Ao longo de 2012 verificou-se um aumento de doações em géneros e serviços ao
Lar Jorbalán, tanto por particulares como por empresas, entidades públicas e/ou
privadas, das quais destacamos:
o

Géneros alimentares como leite, azeite, papas, iogurtes, fruta, entre outros;

o

Produtos de higiene;

o

Detergentes de roupa;

o

Termoacumulador;

o

Inspecção do gás;

o

Reparações de canalização;

o

Computadores;

o

Presentes de Natal;

o

Vestuário;

o

Mobiliário/utensílios para casa;

o

Cabazes com géneros alimentares;

o

Pequenos electrodomésticos;

o

Televisão e DVD.
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III- RESULTADOS ALCANÇADOS

OE

OP

Indicadores

Metas

Avaliação/ Resultados

Atividades

AVALIAÇÃO

A candidatura foi efetuada em Outubro
Candidatura à Fundação Montepio a e, numa segunda fase, em Dezembro de
31 de Maio para obtenção de €7.500 2012 com um orçamento de €12.000
até 31 de Julho de 2012
(€1000/ mês). Ainda não se obteve
resposta.
Divulgação da consignação de 0,5%
do IRS a 500 pessoas e a 50
empresas entre 1 de Fevereiro e 31
de Maio de 2012

OE1 Promover
a
sustentabilidad
e financeira do
Lar Jorbalán

OP1 Angariar
€25.500 até
31 de
Dezembro de
2012

€25.500
montante
em €

até 31 de
Dezembro de
2012

Objectivo não atingido, visto
que apenas foi angariado 28%
do montante previsto.
Contudo, importa referir que
se obtiveram vários donativos
em géneros de particulares e
empresas, que não se
encontram contabilizados em
valor monetário

Contactar 2 empresas por mês a fim
de estabelecer parcerias com 6
empresas no âmbito da
Responsabilidade Social e Mecenato
Social para obter uma doação de
€17.000 até 31 de Dezembro de
2012

Foi produzido o design gráfico de flyer e
cartaz para divulgação da consignação
do IRS e divulgados por e-mail e
Facebook.
Foram contactadas várias empresas,
das quais não se obteve resposta
positiva devido ao contexto económico,
ou não foi devolvida resposta. Assim,
não se estabeleceu nenhuma parceria
no âmbito da Responsabilidade Social.
Contudo, foi possível obter duas
doações do Santuário Nossa Senhora de
Fátima e da Tours for You, no valor de
3.000€.
Obtiveram-se ainda donativos de
particulares e injunções no âmbito do
Tribunal no valor de 3.490€.

Organização do Jantar de
Aniversário dos 50 anos do Lar para
divulgação da obra social e
angariação de €400 até 22 de Junho
de 2012
Organização de Jantar de Natal para
angariação de €600 até 22 de
Dezembro de 2012

Realizou-se a comemoração dos 50
anos do Lar a 17 de Junho e angariaramse 575€.
Realizou-se um Lanche de Natal a 15 de
Dezembro, na Paróquia de São Mamede,
cujo valor angariado foi de 195€.
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OE

OP

Indicadores

Metas

Avaliação/ Resultados

Atividades

Pedido de auditoria/estudo para
calcular a situação mais económica
(esquentador vs termo-acumulador)
até 31 de Janeiro de 2012
Registo mensal dos consumos de
água, electricidade e gás a partir de
31 de Dezembro de 2011
Dar feedback dos registos às
utentes e colaboradores
mensalmente
OP2 Reduzir
em 10% as
despesas
anuais do Lar,
em
electricidade,
gás e água
até 31 de
Dezembro
2012

% de
redução
anual das
despesas

10%
até 31 de
Dezembro de
2012

AVALIAÇÃO
Realizou-se um estudo por um perito,
não se verificando diferenças
económicas significativas.
Contudo foi aconselhada a mudança dos
equipamentos industriais para
domésticos.
Realizaram-se os registos mensais dos
consumos.
Foi dado feedback dos consumos
mensais.

Foi ministrada uma sessão de
Formação e sensibilização ambiental
sensibilização sobre Eficiência
sobre a importância de gestos de
Energética e pequenos gestos de
poupança a 31 de Janeiro e a 31 de
poupança no mês de Janeiro, pela
Julho de 2012
DECO.
Definição de “dicas de poupança”
para cada área da casa (casa de
Produziram-se documentos com “dicas
banho, cozinha, quartos, salas),
de poupança” para cada área da casa e
Analisando individualmente,
distribuição
e
afixação
em
cada
área
respectivamente afixados.
verifica-se redução apenas nos
até 15 de Janeiro de 2012
consumos de água em 8%.
“Líderes da poupança”- Elaboração
de um manual de gestos de
Elaborou-se um manual de gestos de
poupança com as utentes e plano de poupança (electricidade, água e gás) e
distribuição de responsáveis por
distribuído a cada utente em
cada área de poupança até 29 de
acolhimento.
Fevereiro de 2012
Objectivo não atingido. Face a
2011 verificou-se um aumento
de 11% nas despesas devido
ao aumento do IVA no
presente ano.

Mudança de contadores até 15 de
Abril de 2012

Não se realizou a mudança dos
contadores. Após avaliação de um
técnico electricista, o parecer foi
negativo visto que o investimento
necessário não justificaria a poupança.

Colocação de temporizador nos
termo-acumuladores até 15 de
Janeiro de 2012

Os temporizadores não foram
colocados.
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OE

OE2 Aumentar
a taxa de
sucesso, na
integração e
(re) inserção
das utentes

OP

Indicadores

OP3 Reduzir
em 10% as
despesas
anuais
% de
relativas a
redução
bens
anual de
alimentares
gastos
até 31 de
Dezembro de
2012
OP4 Preparar
e apresentar
duas
candidaturas
para
obtenção de
Nº de
financiament
candidatura
o para
s
Projetos a
desenvolver
em 2013, até
30 de
Setembro de
2012
OP5 Obter o
apadrinhame
nto de 3
nº de
Projetos
Projetos
pessoais das apadrinhad
utentes até
os
31 de
Dezembro de
2012
OP6
Projeto em
Implementar
funcioname
o Projeto de
nto
manualidades

Metas

10%
até 31 de
Dezembro de
2012

Avaliação/ Resultados

Objectivo atingido e
ultrapassado. Face a 2011
verificou-se uma redução de
13% dos gastos relativos a
bens alimentares.

2
até 30 de
Setembro de
2012

3 Projetos
apadrinhados
até 31 de
Dezembro de
2012
Projeto em
funcionamento
a 1 de
Setembro de

Objectivo concretizado a 50%,
visto que se apresentou uma
candidatura.

Atividades

AVALIAÇÃO

Plano de redução das despesas
alimentares até 5 de Fevereiro de
2012 e monitorização

Foi efectuado e monitorizado.

Cálculo mensal das despesas
alimentares a partir de 5 de
Fevereiro até 31 de Dezembro de
2012

Realizaram-se os cálculos mensais das
despesas com bens alimentares.

Candidatura ao Regulamento de
Atribuição de Apoios pelo Município
de Lisboa para obtenção de apoios
para Projetos a desenvolver durante
o ano de 2013 até 31 de Julho de
2012

Candidatou-se o Projeto do Lar Jorbalán
ao RAAML. A candidatura encontra-se
em fase de análise.

Definição de necessidades e esboço
de candidatura a apoio ao Pórticus
Ibéria até 30 de Maio de 2012

Foi decidido em equipa técnica que se
pediriam apoios para supervisão e
formação da equipa.

Candidatura ao Pórticus Ibéria para
obtenção de apoios para Projetos a
desenvolver durante o ano de 2013,
até 30 de Setembro de 2012
Elaboração escrita do Projeto de
apadrinhamento até 31 de Março de
Objectivo concretizado a 200% 2012
Divulgação do Projeto de
visto se terem conseguido
apadrinhamento (e-mail, panfleto,
mais do dobro dos
rede de contactos) a 500 pessoas e
apadrinhamentos previstos.
a 50 empresas/ instituições até 30
de Abril de 2012
O projeto foi sofrendo algumas
Elaboração escrita do Projeto de
alterações/ adaptações ao
manualidades e costura até 20 de
longo do ano. Apesar de não
Fevereiro de 2012
se ter conseguido o

Foi decidido em equipa técnica não se
apresentar a candidatura ao Pórticus
Ibéria.
Foi redigido o Projeto.
O projeto foi divulgado entre os
contactos do Lar e Boa vizinhança e
conseguiram-se 7 apadrinhamentos
para diferentes projetos pessoais.
O projeto foi redigido e implementado,
tendo-se efetuado 3 workshops até ao
final do ano.
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OE

OP

Indicadores

e costura até
1 de
Setembro de
2012

Metas

Avaliação/ Resultados

2012

financiamento previsto,
consideramos que o objectivo
foi alcançado a 75%.

Atividades

Candidatura ao Programa EDP
Solidária para obtenção de €10.000
a 28 de Fevereiro de 2012

Pedidos de donativos em géneros a
lojas/ empresas de tecidos e outras
até 1 de Junho de 2012
Caso o Projeto da EDP Solidária seja
aprovado, compra de material até
15 de Julho de 2012

OP7
Desenvolver
10 acções de
formação
temáticas
para as
utentes até
30 de
Novembro de
2012

Nº de
acções de
formação
realizadas

10
até 30 de
Novembro de
2012

Objectivo concretizado a 90%,
pelo facto de se terem
realizado 9 sessões devido à
falta de financiamento do
Projeto da Instituição parceira
que ministraria a 10ª sessão.

AVALIAÇÃO
Não se apresentou a candidatura ao
Programa EDP Solidária, pelo facto de
ter sido acordado internamente pela
FMS que cada valência (Lar Jorbalán e
Equipa Ergue-te) se candidataria de dois
em dois anos. Assim, foi decidido que no
ano de 2012, seria a Equipa Ergue-te a
apresentar a candidatura.
Foram pedidos tendo-se conseguido a
doação de diverso material para uso em
workshop de manualidades no valor de
€ 62,25 (valor sem IVA).
Visto que não se concretizou a
candidatura ao Programa EDP Solidária,
esta atividade não se realizou.

Elaboração do cronograma a 15 de
Agosto e inicio de Atividades
semanais a 1 de Setembro de 2012

O projeto foi redefinido e iniciaram-se os
workshops em Novembro de 2012.

Elaboração do Plano de Formação
temático para as utentes até 31 de
Janeiro de 2012

Foi elaborado o Plano de Formação
(inFORMA-TE) para as utentes com
sessões de (in)formação/sensibilização
nas áreas temáticas de Educação para a
Saúde; Educação Financeira, Educação
Parental, Relações de Género, Procura
de Emprego, Consumo Sustentável,
Consumo e Informática.

Realização de 1 acção de formação
temática mensal até 30 de
Novembro de 2012

Foram concretizadas 9 sessões de
(in)formação/sensibilização em temas
diversos. Estavam previstas mais duas
sessões que não se realizaram pelo
facto do parceiro que as iria ministrar
não ter tido financiamento para a
continuidade do Projeto.
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OE

OP
OP8 Integrar
2 voluntários
em 2 áreas
formativas do
Plano de
Formação
temático das
utentes até
30 de Abril de
2012

Indicadores

Metas

2
Nº de
voluntários

até 30 de Abril
de 2012

Avaliação/ Resultados

Atividades

Objectivo concretizado em
200%, visto que foram
Integração de 2 novos voluntários
integrados 4 novos voluntários fixos/ regulares até 30 de Abril de
fixos/regulares ao longo de
2012
2012

Reformulação dos critérios da
admissão de utentes no Lar até 31
de Março de 2012
OP9 (Re)
inserir as 5
utentes que
estão
previstas sair
até 31 de
Dezembro de
2012

Acompanhamento e revisão
bimestral dos PII’s

5
Nº de
utentes
reinseridas

até 31 de
Dezembro de
2012

Objectivo concretizado a 60%,
visto que saíram para
Autonomia 3 utentes. Apesar
de ter sido programada a saída Reuniões mensais da equipa técnica
para discussão de casos
de um agregado até ao final
do ano, esta só se concretizará
em 2013.
4 Atendimentos Sociais por utente/
mês
4 Atendimentos Psicológicos por
utente/mês

OP10
Aumentar em
15% o nível
de bem-estar
e satisfação
das utentes
até 15 de
Dezembro de
2012

% de
aumento de
bem-estar e
satisfação
das utentes

15%
até 15 de
Dezembro
2012

Não é possível avaliar o
objectivo, dado não existirem
Elaboração de um questionário de
dados de comparação do bemavaliação do nível de satisfação das
estar e satisfação das utentes
utentes até 31 de Janeiro de 2012
em diferentes momentos ao
longo do ano.

AVALIAÇÃO

Foram integrados 4 novos voluntários
fixos/regulares na recolha dos alimentos
no Banco Alimentar e na actividade de
Yoga para mães e filhos.

Os critérios de admissão de utentes no
Lar foram reformulados pela Equipa
Técnica.
A revisão dos PII’s foi realizada
bimestral até Abril e mensalmente a
partir de Maio.
Realizaram-se as reuniões da equipa
técnica, à excepção dos meses de
Agosto e Setembro pelo facto de se
tratarem de meses de férias de vários
elementos da equipa.
Para além dos atendimentos semanais
com cada utente, incluem-se contactos
/encaminhamentos interinstitucionais e
acompanhamentos ao exterior.
Foram efectuados.

O questionário de satisfação foi
elaborado.
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OE

OP

Indicadores

Metas

Avaliação/ Resultados

Atividades

Aplicação do questionário de
avaliação de satisfação a 15 de
Fevereiro, 31 de Agosto e 15 de
Dezembro de 2012

Implementação de algumas das
sugestões que surjam no
questionário de satisfação durante
os meses seguintes

Remodelação da sala de convívio
até 31 de Julho de 2012
Realização semanal de uma
actividade desportiva a partir de 1
de Março até 31 de Dezembro de
2012
Realização mensal de uma sessão
em Dinâmica do Riso até 31 de
Dezembro de 2012

AVALIAÇÃO
O questionário foi aplicado apenas uma
vez (15/Fevereiro) e os seus resultados
não foram comunicados às utentes.
Após avaliação dos resultados dos
questionários, tornou-se evidente que
por um lado, as utentes não foram
muito críticas na sua avaliação e por
outro, a questão do
anonimato/confidencialidade das
respostas era falível. Face a esta
situação procurou-se alterar o modo de
preenchimento dos questionários e
inclusivamente o próprio questionário,
Face
ao descrito
tendo
não sendo
viável anteriormente
aplicá-lo até aoe final
apenas
do ano. resultados de um questionário,
no qual as utentes não apresentaram
sugestões, não se verificaram
alterações concretas neste domínio.
Foram realizadas alterações na sala de
convívio, nomeadamente na disposição
da sala, decoração e integração de
mobiliário. Neste âmbito fez-se uma
candidatura ao “Querido Mudei a Casa”,
no entanto não se obteve resposta.
A equipa técnica decidiu não concretizar
esta actividade, por considerar que
atendendo às características das
utentes acolhidas não se verificaria
adesão.
Realizaram-se mensalmente sessões de

Dinâmica do Riso, com a participação de
todas as utentes adultas até Maio, a
partir de Junho não se concretizaram
por motivos de saúde da dinamizadora
que impediram a realização.
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OE

OP

Indicadores

Metas

Avaliação/ Resultados

Atividades

Realização de 3 protocolos com
instituições parceiras até 15 de
Agosto de 2012

OP11
Garantir o
sucesso de
inserção em
% de
Autonomia de
sucesso nos
65% das
6 meses
utentes, nos
após
6 meses
Autonomia
seguintes até
31 de
Dezembro de
2012

OP12 Realizar
1 actividade
lúdica/
cultural
mensal até
31 de
Dezembro de

Quantidade
de
Atividades/
mês

65%
até 31 de
Dezembro de
2012

Objectivo atingido e
ultrapassado, visto que todas
as utentes reinseridas em
2012 se encontram com
padrões de sucesso, na
medida em que mantêm os
seus Projetos de vida
organizados e estáveis.

AVALIAÇÃO
Apesar dos esforços e por falta de
comunicação não foi possível formalizar
os protocolos de parceria. Contudo,
iniciaram-se as Atividades previstas
com as instituições parceiras,
nomeadamente Ginásio Clube
Português, USF do Arco e SCML (saúde
infantil) de forma informal.

A equipa técnica decidiu não concretizar
esta actividade, por considerar que
atendendo às diferentes
Realização de reuniões mensais de
disponibilidades das utentes em
Acompanhamento de Autonomia em
Autonomia, tornar-se-ia difícil reunir um
grupo
grupo consistente. Assim, foi decidido
manter apenas o Acompanhamento
Externo.
Elaboração de uma Ficha de
Avaliação em Autonomia até 30 de
Abril de 2012

A ficha de Avaliação em Autonomia foi
concretizada.

Realização de uma visita
domiciliária durante os primeiros 6
meses em Autonomia

Durante o período previsto para o início
desta actividade, não se verificaram
saídas para Autonomia. Por outro lado,
não houve disponibilidade de recursos
humanos para a realização de visitas
domiciliárias às utentes em Autonomia
desde 2011. Face às saídas para
Autonomia em 2012, esta actividade
será concretizada a partir de 2013.

Elaboração de um Plano de
Atividades lúdicas e culturais até 15
de Janeiro de 2012

O Plano de Atividades lúdicas e culturais
foi elaborado.

1
até 31 de
Dezembro de
2012

O objectivo cumpriu-se a 75%
tendo-se efectuado 9 saídas
culturais
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OE

OP

Indicadores

Metas

Avaliação/ Resultados

Atividades

2012

Realização mensal de 1 actividade
lúdica/cultural

OE3 Melhorar a
qualidade de
gestão do Lar
de forma a
torná-lo mais
eficiente e uma
referência
positiva e
credível

OP13
Regularizar o
Acordo de
Cooperação
com o
Instituto da
Segurança
Social até 31
de Outubro
de 2012

Acordo revisto
Acordo
revisto

OP14
Implementar
1 processochave do
Nº de
Sistema de
processos
Gestão de
implementa
Qualidade até
dos
30 de
Novembro de
2012

até 31 de
Outubro de
2012

Objectivo não concretizado
pelo facto de não ter sido
obtida a licença de utilização
pelos diversos
constrangimentos
relativamente ao Projeto de
Arquitetura, e condicionantes
de ordem financeira.

Obtenção da licença de utilização
até 30 de Junho de 2012

Início da Redacção do processo
chave de gestão até 30 de Abril de
2012

1
até 30 de
Novembro de
2012

Implementação das condições
gerais de segurança até 13 de
Janeiro de 2012

Objectivo concretizado:
processo-chave Acolhimento
implementado.

Redacção do processo-chave
Acolhimento do Manual de
Processos até 30 de Setembro de
2012

AVALIAÇÃO
Realizaram-se
9
Atividades
diversificadas, nomeadamente: Teatro
Fórum do grupo de utentes do Fórum
Sócio-Ocupacional Sol Nascente; Noite
de Cinema (Cor Púrpura); Dia do
Vizinho; Almoço convívio do Centro
Social Paroquial de São Mamede; Meo
Out
Jazz;
Cinema
ao
ar
livre
(CineConcha e Cine Lapa); Festival
ImigrArte; Teatro do GTI constituído por
beneficiárias do RSI dum Projeto da SCM
Amadora.
As
condições gerais de segurança não
foram implementadas na sua totalidade,
devido a constrangimentos relacionados
a interpretação legislativa e
condicionantes de ordem financeira.
Apesar dos esforços, a licença de
utilização ainda não foi obtida, devido a
constrangimentos relacionados com o
processo e Projeto de Arquitetura,
necessidade de realização de obras de
adaptação e consequentes custos
inerentes.
O Manual de Processos do Sistema de
Gestão e Qualidade, não inclui
processo-chave de gestão. Contudo,
foram redigidos procedimentos para
uma melhor gestão financeira e
administrativa.
O processo-chave Acolhimento foi
concluído.

Implementação do processo-chave
O processo-chave Acolhimento está
Acolhimento até 30 de Novembro de
implementado.
2012
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OE

OP

OP15
Implementar
um Plano de
Formação
para
colaboradores
a partir de 15
de Abril de
2012

OE4 Melhorar a
Comunicação
Interna e
Externa para
aumentar a
eficácia do
trabalho
desenvolvido
no Lar e
projectá-lo na
sociedade de
forma a
fomentar o
apoio

OP16
Implementar
um Plano de
Comunicação
Interna a
partir de
Janeiro de
2012

Indicadores

Plano de
Formação

Plano de
Comunicaçã
o Interna

Metas

Plano de
Formação
implementado
a partir de 15
de Abril de
2012

Plano de
Comunicação
Interna
implementado
a partir de
Janeiro de 2012

Avaliação/ Resultados

Atividades

Elaborar o Plano de Formação para
colaboradores até 15 de Abril de
2012

Foi elaborado o Plano de Formação para
colaboradores com base no Programa
de Formação da Entrajuda.

Participação em 2 acções de
formação no mínimo por cada
colaborador até 30 de Novembro de
2012

Apenas três elementos da equipa
participaram em acções de formação e
não se concretizaram todas as
previstas, pelo facto de não haver
disponibilidade de vaga. Assim,
participou-se nas seguintes acções de
formação da Entrajuda: Relacionamento
interpessoal, Gestão de conflitos;
Trabalho em equipa, Intervenção com
famílias vulneráveis e Fiscalidade e
Mecenato.

Objectivo concretizado: o
Plano de Formação foi
elaborado e implementado .

Objetivo concretizado: o Plano
de Comunicação interna foi
implementado.

AVALIAÇÃO

Elaboração de um Manual de
Acolhimento para Técnicos e
Voluntários até 30 de Novembro de
2012
Criação de um painel de
comunicação de eventos e
informações diárias até 31 de
Janeiro de 2012
Afixação semanal e mensal da
informação no painel a partir de 15
de Janeiro de 2012
Reunião geral (colaboradores e
utentes) para apresentação do
trabalho a realizar em 2012 até 15
de Fevereiro de 2012

Manual em construção.

Foi afixado em local adequado o painel
de comunicação.
Verificou-se regularidade na afixação de
informação importante e planificação de
Atividades no painel de comunicação.
Reunião realizada com participação de
todos utentes e colaboradores.
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OE

OP

OP17
Implementar
um Plano de
Comunicação
Externa a
partir de 30
de Abril de
2012

Indicadores

Plano de
Comunicaçã
o Externa

Metas

Plano de
Comunicação
Externa
implementado
a partir 30 de
Abril de 2012

Avaliação/ Resultados

Atividades

AVALIAÇÃO

Reunião geral (colaboradores e
utentes) para recolha de sugestões
para a elaboração do novo plano de
Atividades para 2013 até 15 de
Outubro de 2012

A reunião não se realizou. Contudo foi
dinamizado um encontro com
voluntários, utentes e colaboradores, no
qual foi possível recolher algumas
sugestões e reflexões no âmbito de
Atividades do Lar e voluntariado.

Criação da página de Facebook até
30 de Abril de 2012

A página do Facebook do Lar foi criada e
realizadas actualizações regulares.

Objectivo concretizado: o
Realização do Flyer digital de
Plano de Comunicação externa divulgação do Lar até 15 de Maio de
foi implementado
2012
Recolha de informação para a
criação da página web do Lar até 31
de Dezembro de 2012

Por motivos de ordem prática, a equipa
técnica considerou actualmente
desnecessário este investimento.
Foi efectuada a recolha e iniciada a
construção da página web.
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IV- CARACTERIZAÇÃO DAS UTENTES
Passemos à caracterização das utentes que foram acolhidas durante o ano de 2012
(Janeiro a Dezembro), assim como das utentes que foram acolhidas em 2011 e que
transitaram para o ano de 2012, num total de 18 utentes. Estiveram em acolhimento na
Comunidade de Inserção Lar Jorbalán 10 jovens mulheres e oito crianças.
1. Utentes em acolhimento

1- Utentes em acolhimento
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2011
12

2012
6

Total 2012
18

Mulheres

6

4

10

Crianças

6

2

8

Total

Conforme referido anteriormente estiveram em acolhimento 18 utentes, sendo que 12
foram admitidas em 2011 e transitaram para o ano de 2012, tendo sido acolhidas 6
mulheres e 6 crianças e, 6 utentes foram acolhidas ao longo do corrente, tendo sido
admitidas 4 jovens mulheres e 2 crianças.
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2. Faixa Etária das Utentes
2- Faixa Etária das Utentes
Nº de Utentes

6
4
2
0
0-4

5--11

18-20

21-25

26-30

31-35

Faixa Etária

Quanto à faixa etária das utentes acolhidas na Comunidade de Inserção durante o ano de
2012 pode concluir-se o seguinte:
 Estiverem acolhidos oito menores, juntamente com as suas mães:
o

Cinco crianças entre os 0 e os 4 anos

o

Três crianças entre os 5 e os 11 anos

 As jovens mulheres com idades compreendidas entre os 21 e 25 anos, estiveram
acolhidas em maior número, no total de cinco utentes;
 Na faixa etária dos 18 aos 20 estiveram acolhidas duas jovens;
 Na faixa etária dos 26 aos 30 anos estiveram duas mulheres em acolhimento;
 Na faixa dos 31 aos 35 foi admitida uma utente.

3. Nacionalidade das Utentes

3- Nacionalidade das Utentes
;0 ;0

Caboverdiana; 4
São-tomense;
1

Portuguesa; 9

Angolana; 1

Guineense; 3
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Analisando o terceiro gráfico, pode concluir-se que as utentes acolhidas são de várias
nacionalidades:
 Nove utentes são de nacionalidade Portuguesa, destas 7 são crianças;
 Três mulheres são de nacionalidade Guineense;
 Uma mulher é de nacionalidade Angolana;
 Uma jovem é nacional de São Tomé e Príncipe;
 Quatro utentes são de nacionalidade Cabo-verdiana.

4. Dados Biográficos das Utentes
Utente

Idade

N.º
Filhos1

Escolaridade

Est. Civil

Ocupação Anterior

Ocupação Actual

20

0

Freq. Univer

Solteira

Estudante

Estudante Universitária

2

24

0

6º

Solteira

Desempregada

Operadora de caixa

3

21

1

9º

Solteira

Curso de formação

Curso de formação

profissional

profissional

Integrada em

Integrada em

Estabelecimento de

Estabelecimento de

Ensino

Ensino

1

4

2

5

27

6

11

7

21m

-

2

-

-

8

28

1

9

2

-

A frequentar
creche
12º
A frequentar 5º
Ano
A frequentar
creche
Freq. Univer
A frequentar
creche

-

Solteira

-

Desempregada

Auxiliar de Serviços
Gerais

Integrada em

Integrada em

Estabelecimento de

Estabelecimento de

Ensino

Ensino
Integrada em

-

-

Estabelecimento de
Ensino

Solteira

-

Abastecedor de

Abastecedor de

máquinas

máquinas

Integrada em

Integrada em

Estabelecimento de

Estabelecimento de

Ensino

Ensino
Desempregada

10

23

2

6º

Solteira

Desempregada
Integrada em

Integrada em

11

6

-

A frequentar JI

-

Estabelecimento de

Estabelecimento de

Ensino

Ensino

1

Nota: Este item refere-se ao número de filhos que as jovens mulheres têm, não sendo indicador dos filhos
que acompanharam as mães no processo de acolhimento institucional.
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12

2

13

25

14

6

15

4

-

A frequentar

2
-

-

-

creche
8º

Integrada em

Integrada em

Estabelecimento de

Estabelecimento de

Ensino

Ensino

Desempregada

Desempregada

Integrada em

Integrada em

Estabelecimento de

Estabelecimento de

Ensino

Ensino

Integrada em

Integrada em

Estabelecimento de

Estabelecimento de

Ensino

Ensino

Solteira

A frequentar 5º

-

Ano

A frequentar JI

-

16

31

3

5º

Solteira

17

18

0

6º

Solteira

18

25

0

6º

Solteira

Desempregada

Curso de formação
profissional

Curso de formação

Curso de formação

profissional

profissional

Desempregada

Desempregada

Através da análise do quadro pode concluir-se que:


A média de idades das jovens acolhidas durante do ano 2012 é de 24 anos;



Relativamente à escolaridade,

a maioria das jovens têm baixa escolaridade. Das

mulheres que permaneceram em acolhimento identificaram-se quatro casos com
o 2º Ciclo do Ensino Básico completo e uma jovem com o 2º Ciclo incompleto; uma
utente tem o 3º Ciclo do Ensino Básico completo e outra incompleto; apenas uma
jovem tem o Ensino Secundário completo. Por último, destacam-se dois casos de
utentes com Frequência Universitária, sendo que uma delas se mantém integrada
num curso de Licenciatura. Ainda de referir que as crianças acolhidas juntamente
com as suas mães se encontravam integradas em Estabelecimentos de Ensino
indicados para a sua faixa etária, quatro crianças em Creche, duas em Jardim de
Infância, outra criança no 1º Ano do 1º ciclo do Ensino Básico e outra a frequentar
o 5º Ano do 2º ciclo do Ensino Básico.


Quanto ao Estado Civil, todas (10) as mulheres são solteiras.



Como ocupação anterior podemos concluir que:
 Uma grande maioria (6) das jovens mulheres estava desempregada
aquando o seu acolhimento, sendo que uma delas se encontrava em
Licença de maternidade;
 Uma ocupa a função de Abastecedora de máquinas;
 Onze eram Estudantes, sendo que duas se encontravam em cursos de
formação profissional, uma encontrava-se a frequentar o ensino secundário
regular,

as

restantes

oito

referem-se

às

crianças

integradas

em

Estabelecimentos de Ensino adequados à sua faixa etária.
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Após a sua integração na Instituição, e anteriormente à sua saída, procura-se que todas
as mulheres encontrem emprego ou frequentem cursos de formação profissional para
que se possam reorganizar economicamente e autonomizar-se. Contudo, e tendo em
conta os vários percursos que cada utente segue, temos conhecimento que, actualmente:
 Três utentes continuam desempregadas;
 Doze utentes encontram-se a estudar (Cursos de Formação Profissional,
Cursos Superiores, Creche, Jardim de Infância, Ensino Básico);
 Uma jovem concluiu o seu curso de formação profissional e integrou uma
gasolineira como Operadora de Caixa;
 Uma jovem é Auxiliar de Serviços Gerais;
 Uma jovem mantém a sua actividade de Abastecedor de Máquinas.
5. Filhos Menores
4 - Filhos Menores
Feminino
3

Masculino
3

1

1
0

0-3 Anos

4-6 Anos

0
7-11 Anos

Ao analisar o gráfico 4, conclui-se que oito menores acompanharam as mães na sua
vinda para a Instituição. Estiveram acolhidas com as suas mães três meninas, todas elas
com 2 anos, e cinco meninos, um com 21 meses, um com 4 anos, dois com 6 anos e
outro com 11 anos.
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6. Origem dos Encaminhamentos
5- Origem dos Encaminhamentos
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2011

IPSS
3

Ent.Públi.
1

SCML
8

ISS
0

2012

3

0

0

3

Pela análise do gráfico, pode depreender-se a origem do encaminhamento das utentes
acolhidas na Comunidade de Inserção em 2012, assim como das utentes que foram
acolhidas em 2011 e que transitaram para o ano de 2012:
 IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social (seis encaminhamentos);
 Entidades Públicas (um encaminhamento);
 SCML – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (oito encaminhamentos);
 ISS – Instituto da Segurança Social (três encaminhamentos).

7. Causas da Institucionalização
6- Causas de Institucionalização
12
10
8
6
4
2
0
Nº de Utentes

Violência
intra-familiar
1

Conflitos
familiares
5

Vulnerabilida
de Social
12
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Através da análise do sexto gráfico conclui-se que as causas de institucionalização das
utentes na Comunidade de Inserção em 2012, se devem a diferentes situações de
vulnerabilidade:
 Uma jovem mulher encontrava-se em situação de violência intra-familiar, embora
esta problemática seja transversal a todas as utentes em acolhimento;
 Cinco utentes viviam situações de conflitos familiares;
 Dez utentes encontravam-se em situação de vulnerabilidade social, com múltiplas
problemáticas associadas, como sejam a ruptura familiar, isolamento social,
desemprego, instabilidade social, monoparentalidade, entre outros.

8. Duração do Acolhimento
7- Duração do Acolhimento
12
12
10
8
6
4

3

2

2
0

0

1

0

Pela análise do gráfico sete pode destacar-se que:
 O tempo mínimo de acolhimento verificado foi entre 4 a 6 meses por três utentes;
 Duas utentes permaneceram em acolhimento durante 13 a 18 meses;
 Uma jovem estive em acolhimento mais de 2 anos;
 Doze das utentes acolhidas encontram-se ainda institucionalizadas, transitando
para o ano de 2013.
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9. Motivo de Saída

8- Motivo de Saída

3
2
1
0

Utentes

Reinserção Social

3

Integração
habitacional sem
conclusão do PV
3

Relativamente ao motivo de saída da Comunidade de Inserção, das seis utentes que
saíram ao longo de 2012 pode constatar-se que:
 Três utentes concluíram o seu Projeto de Vida, tendo adquirido competências que
lhes permitiram serem autónomas e efectivaram a sua Reinserção Social, sendo
que:


Um agregado, constituído por duas utentes, encontra-se totalmente
integrado, no sentido em que alugou casa com renda apoiada através do
IHRU e mantém a integração profissional.



Uma utente concretizou o seu objetivo de acesso ao ensino superior e
encontra-se integrada numa Residência Universitária com o apoio do
projecto de apadrinhamento do Lar Jorbalán.



Estas utentes mantêm-se em acompanhamento externo e recorrem ao Lar
Jorbalán sempre que necessitam de apoio.

 Um agregado, constituído por três utentes, interrompeu o seu processo de
integração e saiu do Lar Jorbalán, contudo concretizou a integração habitacional e
mantém um projeto de vida organizado.
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10. Frequência Mensal de Utentes

8- Frequência Mensal de Utentes

Nº de Utentes

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Jul

Ag

Set Out Nov Dez

Total

12

12

12

12

12

12

13

12

12

12

14

12

Admissões

0

0

3

0

0

0

1

0

0

0

2

0

Saídas

0

3

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

No que diz respeito à frequência mensal de utentes no ano de 2012, conforme se pode
verificar no gráfico 9 a Instituição teve em média mais de 12 utentes/mês em
acolhimento, tendo a capacidade preenchida em 100%.

11. Utentes em Acompanhamento Externo
9- Utentes em Acompanhamento Externo
12
10
8
6
4
2
0

anos
anteriores
7

2012

Total

5

12

Mulheres

6

2

8

Crianças

1

3

4

Total

Quanto às utentes em acompanhamento externo, contabiliza-se o acompanhamento de
12 utentes, tanto a nível de apoio social ou psicológico periódico, como em situações
pontuais que requerem um acompanhamento e/ou encaminhamento específico às
necessidades.
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V-

AVALIAÇÃO

Relativamente à prática e trabalho institucional durante o ano de 2012, de acordo com as
utentes acolhidas, verifica-se que as mulheres se encontram numa posição de grave
vulnerabilidade social, apresentando ausência ou fracos recursos económicos, cada vez
mais jovens e sem apoios da rede social de suporte, incluindo a sua própria família. São
mulheres

muito

vulneráveis

e

fragilizadas,

“mulheres

mosaico”

com

múltiplas

problemáticas associadas como a ruptura familiar, isolamento social, situações de
violência

intra-familiar,

abandono,

exploração

sexual

e

laboral,

desemprego,

monoparentalidade, imigrantes ilegais ou indocumentadas, revelando uma baixa autoestima, por vezes com depressões muito acentuadas. Verifica-se nestas mulheres
situações de dupla discriminação, na medida em que são maioritariamente imigrantes,
portadoras de doenças ou deficiências e etnias não dominantes. Associa-se a estas
problemáticas a reduzida literacia ou experiência profissional.
Verifica-se, acima de tudo pelos pedidos de acolhimento, que o fenómeno da
monoparentalidade e sem rede social de apoio é cada vez mais frequente, e com difícil
intervenção devido às respostas que são necessárias. Por outro lado, estas mães são
cada vez mais jovens e algumas, também não reconhecem a importância dos seus
deveres e responsabilidades enquanto mulheres e mães, necessitando de apoio para o
desenvolvimento das suas competências domésticas e parentais.
Durante o ano de 2012, o Lar Jorbalán recebeu, para além dos utentes acolhidos, mais
trinta (30) pedidos de acolhimento a que não pôde dar resposta, tendo sido alguns
encaminhados para outras Instituições. É de salientar, que este número representa
apenas os pedidos realizados oficialmente por escrito, uma vez que não se encontram
aqui representados os pedidos feitos por via telefónica. Da totalidade de pedidos
recebidos não foi possível a admissão:


Pela indisponibilidade de vaga no momento do pedido;



Por falta de motivação para a criação de um Projeto de vida diferente;



Pelo facto da resposta social Comunidade de Inserção, não ser a resposta mais
adequada às necessidades e à situação;



Pelo facto de ser vítima de violência doméstica (não sendo Comunidade de
Inserção a resposta adequada);



Por não se enquadrar nos critérios de admissão em geral (idade, situação social);



Por sofrerem de perturbações do foro psiquiátrico;



Por já terem estado em acolhimento no Lar Jorbalán e terem desrespeitado
normas institucionais;



Por desistência do processo de acolhimento, encontrando outra alternativa.
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Como já referido anteriormente, durante o ano de 2012 estiveram dezoito utentes em
acolhimento, das quais seis terminaram o seu percurso institucional, umas de forma
positiva, tendo concluído o seu Projeto de Vida e passando à Vida Autónoma, outros (três)
utentes de forma menos positiva, uma vez que interromperam o seu processo de
integração social, no entanto efectivaram a integração habitacional com sucesso.
A autonomização das utentes não significa que os laços estabelecidos com a Instituição
se percam, pois tal com já foi referido anteriormente, a equipa técnica realiza também
acompanhamento externo às utentes que o solicitem. Deste modo, sempre que possível
e se justifique, as utentes que saem do Lar Jorbalán mantêm Acompanhamento
Psicológico e Social e a participação em actividades e projectos no Lar. Assim sendo, as
três utentes que se encontram em Autonomia mantêm-se em Acompanhamento Externo,
recorrendo à Equipa para fazer face a necessidades concretas.
As restantes doze utentes ainda se encontram acolhidas e a desenvolver o seu Projeto de
vida

que

passa

por

adquirir

competências,

estabilidade

emocional,

psicológica,

profissional e económica.
Verificou-se que os casos de autonomização em 2012 foram inferiores face ao ano
transacto, identificando-se também que o tempo de permanência na Instituição
ultrapassa muitas vezes os 18 meses pelo facto de nos depararmos com inúmeras
dificuldades para efectivar a reinserção das jovens mulheres, nomeadamente:


Actual contexto económico e consequente dificuldade em inserir as utentes no
mercado de trabalho, bem como a manutenção dos postos de trabalho;



O arrendamento das habitações é elevado, constatamos escassez de habitações
disponíveis, condignas e com rendas acessíveis;




A falta de respostas em habitação social;
As

despesas

dos

agregados

familiares

aumentam

contrariamente

aos

rendimentos que são cada vez mais reduzidos ou inexistentes;


Dificuldade em manter uma poupança que permita a aquisição de equipamentos
para a habitação;



A falta de suporte familiar, o que não lhes permite ter uma estrutura que as apoie
quando se tornam autónomas.

Analisando o ano transacto definem-se como potencialidades da Instituição as seguintes:


O facto de existir uma equipa multidisciplinar com diferentes profissionais que
trabalham em conjunto, mantendo as suas actuações específicas, trocando
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informação dentro daquilo que são as suas áreas e fazendo com que a
intervenção se torne mais facilitadora no processo de empowerment das utentes;


A estabilidade da Equipa Técnica e a boa relação entre os Técnicos e Irmãs tem
sido fundamental para o desempenho do trabalho em equipa;



O empenho e dedicação de toda a Equipa para fazer frente a todos os
constrangimentos e na melhoria dos serviços prestados;



As relações privilegiadas que se têm consolidado com outras Instituições, serviços
e particulares, facilitando o trabalho interinstitucional;



Parceria com o grupo “Boa Vizinhança” que reúne voluntários e recursos
económicos para apoiar e promover actividades e o Lar;



Reconhecimento

da

intervenção

por

serviços/instituições

e

comunidade

envolvente;


Início da comunicação para o exterior, com maior divulgação e reconhecimento da
intervenção realizada;



O facto de ser uma Congregação onde as Irmãs se encontram vinte e quatro sobre
vinte e quatro horas, o que permite o acompanhamento constante e a criação de
vínculos importantes com as utentes que se encontram em situação de
fragilidade, bem como, uma mais-valia para a sustentabilidade económica da
própria instituição que, deste modo, não tem que acarretar custos acrescidos com
monitores;



A integração de novos voluntários e a continuidade de outros na colaboração com
a Instituição em diversas áreas, nomeadamente apoio na gestão/organização, com
a criação de estratégias de gestão, designers que apoiam ao nível de trabalhos de
imagem na comunicação com o exterior, recolha de géneros alimentares no Banco
Alimentar, advogados para orientação e apoio em situações jurídico-legais, aulas
de informática, inglês, costura e Yoga, o que permitiu proporcionar às utentes
outras

atividades

para

o

seu

bem-estar

e

desenvolvimento

das

suas

competências;


O envolvimento das famílias e amigos dos técnicos e Imãs, que colaboram com a
Instituição em diversas áreas;



As parcerias já criadas com o Banco Alimentar Contra a Fome, Banco de Bens
Doados,

Entrajuda

e

Bolsa

do

Voluntariado,

cuja

colaboração

tem

sido

fundamental;


Crescimento e consolidação do Grupo de Teatro Social, cujo dinamismo e
intervenção com as mulheres permite sensibilizá-las para questões relacionadas
com igualdade de género e direitos, prevenção de situações de violência e
exclusão.

Consideram-se como necessidades/fragilidades da Instituição as seguintes:
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Os fracos recursos económicos da Instituição e a necessidade de angariar fundos
para a sustentabilidade do Lar;



Necessidade de aumentar e melhorar a comunicação para o exterior, com maior
divulgação da intervenção realizada;



Necessidade de recursos humanos técnicos;



Formalização de parcerias que apoiem a integração de utentes;



A necessidade de um acompanhamento e seguimento mais efectivo por parte do
ISS;



Necessidade de formalizar parcerias com outras entidades no sentido de facilitar a
intervenção e a sustentabilidade da Instituição;



Dificuldades

na

obtenção

da

Licença

de

Utilização,

pelos

diversos

constrangimentos relativamente ao Processo e Projeto de Arquitetura, bem como
os respectivos custos inerentes;


Ao

nível

da

Intervenção,

verificam-se

alguns

aspectos

que

dificultam

a

concretização do Projeto de vida das utentes, nomeadamente na dificuldade em
inserir as utentes no mercado de trabalho e principalmente na aquisição de
habitação acessível;


Também a falta de suporte familiar, que é um fenómeno cada vez mais frequente,
dificulta o processo destas jovens, pois têm cada vez menos bases, regras e
consequentemente, não têm uma estrutura que as apoie quando se tornam
autónomas;



Necessidade de existência de subsídios para apoiar as mulheres nos primeiros
meses em que saem para Autonomia de vida, principalmente as que têm filhos;



Possibilidade das utentes serem beneficiárias do RSI de modo a apoiar
temporariamente o seu processo de integração e poderem fazer face às suas
despesas e necessidades enquanto não se inserem no mercado de trabalho;



Supervisão de casos da Instituição/reuniões da Equipa Técnica;



Poucos

incentivos

(comparticipação

financeira,

programas)

do

ISS

comparativamente a outras respostas sociais.

Face ao exposto, verifica-se uma evolução positiva na intervenção com as jovens
mulheres, bem como a motivação e empenho de toda a equipa da Comunidade de
Inserção em melhorar o funcionamento da resposta no sentido da inovação e qualidade,
proporcionando sempre o melhor às utentes. Contudo, torna-se fundamental a criação de
iniciativas que promovam a sustentabilidade da Instituição, a comunicação eficaz para o
exterior

com

maior

divulgação

da

intervenção

desenvolvida,

bem

como

o

estabelecimento de protocolos/parcerias informais como meio facilitador da intervenção
e integração das utentes.
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