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Projecto Proequ@l

O Gabinete de Atendimento à Família deu início no mês de Julho de 2011 ao Projecto Proequ@l, projecto financiado
pela medida 7.3 do Programa Operacional Potencial Humano do QREN, em parceria com a Comissão para a Cidadania
e Igualdade de Género. Este, integrado na lógica de acção do GAF, visa complementar a intervenção do Núcleo de
Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica da mesma instituição, permitindo o alargamento das acções daquele
serviço. Visando igualmente a Prevenção da Violência Doméstica (VD) e a Promoção da Igualdade de Género (IG) prevê
actividades como: a) desenvolvimento de materiais informativos e de acções de sensibilização/informação destinadas a
diferentes públicos-alvo, promovendo a cidadania e a educação para a igualdade (através de mudanças de atitudes em
relação aos papéis de género e à conciliação entre a vida familiar/pública/privada); b) alargamento/ descentralização do
atendimento a vítimas de VD visando a criação de uma rede distrital de intervenção; c) reforço da intervenção psicológica
(individual/grupo) de vítimas directas e vicariantes de VD, promovendo o seu desenvolvimento psico-social, a diminuição
dos maus-tratos e a prevenção da revitimação; c) capacitação das mulheres para fazer face a situações de
vulnerabilidade/desigualdade através da promoção de competências pessoais, sociais e profissionais facilitadoras da
(re)inserção. Através da forte aposta na sensibilização, no empowerment das comunidades e das próprias vítimas e na
descentralização dos serviços de apoio alcançar-se-á o objectivo último de promoção da cidadania e de educação para
a igualdade, prevenindo as situações de violência e reduzindo as situações de desigualdade bem como a incidência e o
impacto dos maus-tratos.

Equipa Núcleo de Atendimento

Apoio Comunitário (UAS)

A Unidade de Apoio Comunitário surgiu da necessidade de se criar uma estrutura de atendimento facilitadora da
articulação de soluções eficazes de encaminhamento e apoio à população mais carenciada que não se enquadra na
população-alvo dos restantes serviços do GAF, presta serviço a nível social, psicológico e jurídico.

A Unidade de Apoio Social (UAS) visa apoiar indivíduos/famílias, na minimização dos problemas gerados por situações
de exclusão e vulnerabilidade social.

A UAS é um serviço que pretende diagnosticar, informar, negociar e orientar. A intervenção no âmbito deste serviço
pressupõe facultar informação relativa aos direitos sociais, orientar e capacitar os utentes para que possam atuar e tomar
decisões de uma forma ativa e autónoma. Uma das ferramentas utilizadas para a intervenção da UAS pode passar pela
atribuição de géneros alimentares, (o GAF tem parceria com o Banco Alimentar), vestuário, mobiliário e artigos para o
lar. Estes produtos derivam das ofertas por parte de particulares e/ou empresas que apoiam este serviço.
A distribuição é realizada em contexto institucional ou, em casos particulares, no domicílio. Para tal necessita de avaliação
e atribuição pelo técnico de referência. Este serviço possui uma organização logística para a recolha e encaminhamento,
triagem e armazenamento, efetuada pela pessoa responsável pelo armazém. Apesar da sua importância para a comunidade
vianense, este serviço é gratuito e não tem qualquer tipo de apoio ou financiamento. Os custos associados, ao nível
logístico e humano, são assegurados pelas ofertas de amigos, associados, mecenas e doadores pontuais.
Tendo presente a sua missão, que passa pelo desenvolvimento de respostas sociais de qualidade, com um espírito
humanista e solidário, que promovam os direitos, a qualidade de vida, a inclusão e a cidadania de indivíduos e famílias
em situação de vulnerabilidade sócio-económica, o GAF tem sentido dificuldade em dar resposta a tantas necessidades
e pedidos solicitados perante o aumento da procura para este serviço. Necessidades fundamentais como artigos de
puericultura, fraldas, leite para recém-nascidos, produtos de higiene e limpeza, vestuário/calçado masculino, roupas de
cama, roupas de banho,  eletrodomésticos, a instituição tem sentido dificuldades em dar resposta, pelo reduzido número
de ofertas que temos tido deste tipo de produtos.

No entanto, mantemos a nossa força e dinamismo para alcançar de todos os cidadãos e entidades o máximo de apoio,
continuando empenhados para a melhoria do serviço e para prevalecermos como uma referência na intervenção social.

Equipa Apoio Comunitário
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Missão C

No passado mês de Março o GAF editou o programa de intervenção familiar em prevenção �MISSÃO C: As tuas
competências, a construção da cidadania, as tuas conquistas!�, resultado do trabalho da equipa CAFAP ao longo de mais
de três anos de implementação no distrito. Apresenta-se como um projecto de ensaio de competências parentais e
familiares, constituído por sessões com pais e sessões com a família (pais e filhos), mas também como um projecto de
promoção do desenvolvimento pessoal e social dos jovens e de orientação vocacional, ainda que num formato atípico.

A Missão C não só endereça as questões do desenvolvimento familiar e pessoal dos jovens em geral, como também
a dimensão mais específica do seu desenvolvimento vocacional, delineando uma proposta de intervenção que pudesse
ser atractiva e dinâmica, que combinasse diferentes metodologias de intervenção e que contribuísse para o desenvolvimento
de um espírito activo e construtivo de cidadania e reforço da percepção de competência pessoal dos jovens, através da
exploração dos talentos e forças pessoais e familiares. O projecto gira em torno de uma missão ao estilo militar, o conquistar
a Cidade dos C (cidade imaginária onde todos os habitantes são saudáveis e felizes) e assume o formato de um concurso
de equipas (brigadas) em que dois grupos de jovens dos 13 aos 16 anos (soldados) competem entre si, decifrando enigmas
e ultrapassando provas que lhes serão propostas.

A Missão C apresenta uma estrutura composta por 20 sessões, das quais fazem parte sessões em contexto de sala
para jovens, pais e famílias, e sessões em contexto real, onde os jovens têm a possibilidade de, em locais significativos
da sua comunidade, experimentarem um conjunto de situações e desempenharem papéis que possam sensibilizar e
motivar para o exercício da cidadania.

A formação para a implementação do programa estará brevemente disponível.
Para mais informações e eventuais parcerias, por favor contactar a equipa do Centro
de Apoio e Aconselhamento Parental, através do contacto geral do GAF.
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Colabore com o GAF

Pode colaborar com o GAF de diversas formas:

1) Divulgando as iniciativas do GAF e tornando-se voz activa na luta contra

o preconceito e a discriminação. Tornando-se cidadão activo na promoção

da Igualdade de Oportunidades.

2) Tornando-se sócio amigo GAF

3) Fazendo voluntariado no GAF

4) Fazendo donativos

5) Assinalando na Declaração de IRS esta instituição como beneficiária de

5% de apoio pelo Estado.

Para mais informações www.gaf.pt/amigos
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