Plano Ação NPISA AVEIRO

Ações
Divulgação do conceito de
“pessoa em situação de
sem-abrigo”

Atividades
Criar um flyer informativo
para divulgar pela Rede
Social de Aveiro

Calendário
Outubro a dezembro de
2017

Elaboração de Plano de
Divulgação/Comunicação da
ENIPSSA

Organizar reuniões com o
Grupo Alargado (GA) do
NPISAA; Divulgar a ENIPISA
através da Rede Social de
Aveiro
Promover ações de
sensibilização junto da
população escolar

Outubro a dezembro de
2017

Colaborar com o centro de
investigação da
Universidade de Aveiro na
recolha de dados para
divulgação

2018

Divulgação da ENIPSA, junto
das escolas da educação
pré-escolar e Ensinos Básico
e Secundário
Monitorização das
representações sociais sobre
a problemática das pessoas
em situação de sem abrigo
no âmbito da comunicação
social e entidades do ensino

2018

Metas
Utilização de um conceito
único de "pessoa em
situação de sem-abrigo"
pela comunidade
Assegurar que a divulgação
das ações da ENPISA seja do
conhecimento de todas as
entidades

Indicadores
N.º flyers distribuídos
N.º entidades abrangidas

Sensibilizar a população
escolar para o
conhecimento da ENPISA
tendo em vista prevenir e
combater a discriminação
Aumento da perceção das
representações sociais sobre
a problemática das pessoas
em situação de sem-abrigo

N.º escolas abrangidas
N.º alunos abrangidos

N.º reuniões do GO
realizadas
N.º de entidades abrangidas

N.º de estudos realizados e
divulgados

superior e centros de
investigação
Assegurar presença em
seminários nacionais e
internacionais
Articulação com meios de
comunicação para difusão
de boas práticas
Promoção de ações de
sensibilização para a
importância da reintegração
das pessoas em situação de
sem abrigo
Criação de bolsas de
alojamentos locais para
situações de
desinstitucionalização de
risco
Alargamento de linhas de
financiamento para a
implementação de projetos
Housing First dispersos na
comunidade

Garantir a representação do
NPISAA nos seminários
mediante disponibilidade do
GO
Elaboração de um artigo de
difusão de boas práticas

2017/2018

Partilha e atualização de
conhecimentos

N.º de seminários

2018

Difundir o conhecimento das N.º artigos publicados
boas práticas

Realizar ações de
sensibilização abertas à
comunidade

2018

Sensibilizar a comunidade
para a reintegração das
pessoas em situação de
sem-abrigo

Atualizar levantamento do
mercado de arrendamento

Outubro a dezembro 2017

Bolsa de alojamentos
atualizada

Elaboração do projeto
"Casas Primeiro - Aveiro"
para criação de respostas de
alojamento de inserção

2017/2018

Garantir o acesso a 30
pessoas que se encontram
numa situação de semabrigo a uma habitação
individualizada e integrada
na comunidade

N.º de ações de
sensibilização

