Projecto “12 dias diferentes na Adroana”

A CulturSOL, vai realizar uma colónia de férias no bairro da Adroana na segunda quinzena do
próximo mês de Julho. Tendo já participado em algumas iniciativas no bairro, consideramos
importante proporcionar a estes adolescentes e jovens uma experiência de grupo mais
estruturada.
Porque muitos de nós temos formação e experiência como monitores de colónias de férias,
temos condições para concretizar este projecto.

Data: 18 a 29 de Julho de 2011
Local: Espaço exterior e gabinete da CVP no bairro da Adroana
Público-alvo: 50 adolescentes entre os 12 e os 18 anos da Adroana.
As inscrições serão feitas no Gabinete RSI com o Dico ou no Gabinete da CVP com o Carlos.
A inscrição terá o valor de 3€. Contamos com as recomendações do Carlos da CVP e Equipe
RSI uma vez que conhecem mais directamente as famílias da Adroana.
Coordenador do projecto: Juvenilson Andrade (Dico), nosso associado.
Recursos Humanos necessários: 5 monitores e 6 ajudantes de monitor. A selecção será
feita entre os associados da CulturSOL e jovens do bairro da Adroana.
Formação: Faremos uma reciclagem aos monitores e uma formação aos novos monitores. Os
formadores seremos nós e voluntários que vamos convidar. A formação inclui a preparação
das actividades e da estrutura da colónia.

Parcerias:
CVP – Sede da Colónia, actividades de preparação para a festa final. Apoio técnico e
formação (Carlos). Uma viatura para apoio à colónia.
Dist–CMC - 3 autocarros para os passeios e os seguros dos jovens e dos
Monitores.
Vicentinas – Responsabilidade pelas refeições da colónia
RSI – divulgação da feira da ladra, inscrições dos jovens
Fábrica empreendorismo – Formação
APSA – Venda de rifas do banco e colaboração de materiais para a feira da ladra.

Objectivos:
Criar laços de amizade entre as várias famílias e culturas que habitam no mesmo
bairro.
Ocupar positivamente os adolescentes e jovens vindos ainda há pouco tempo e para um
bairro ainda “tão sem nada”.
Integração na sociedade e cultura Portuguesa através das actividades, passeios e
partilha no grupo.
Incutir em todos os participantes, e através da dinâmica da colónia, o espírito de
grupo baseado no respeito, na solidariedade e na diversidade. Contamos que surjam
“líderes” que durante o mês de Agosto possam dinamizar jogos e vivências positivas no
bairro.
Para fazer face às despesas que teremos com os monitores, resolvemos rifar um banco de
Arraiolos para o qual pedimos o empenho de todos os que trabalhamos no bairro. Cada rifa
tem o custo de 20€ e no dia 5 de Junho no Almoço África saberemos quem é o vencedor.
Também contamos fazer uma feira da ladra no bairro no dia 30 de Abril.

Contamos com a vossa divulgação e contribuição em materiais para a feira.

