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Considerando que, a Rede Social visa uma intervenção social
concertada entre todos os parceiros envolvidos do concelho, foi
elaborado o primeiro Newsletter por forma a divulgar o trabalho
que tem sido realizado pelo CLAS.
Pretende-se que este documento seja dinâmico e nesse sentido
convida-se todos os parceiros sociais a nele participar, através do
envio de sugestões e ou ações que considerem importantes difundir
em próximas edições.
A Rede Social é um
programa que incentiva os
organismos do setor público
(serviços desconcentrados e
autarquias
locais),
instituições solidárias e
outras
entidades
que
trabalham na área da ação
social a conjugarem os seus
esforços
para prevenir,
atenuar
ou
erradicar
situações de pobreza e
exclusão e promover o
desenvolvimento social local
através de um trabalho em
parceria.
O trabalho da Rede Social
deve permitir uma maior
adequação e melhoria da
qualidade
dos
serviços
prestados aos cidadãos de
um
modo
geral
e,
particularmente,
àqueles
que se encontram em
situação de vulnerabilidade.

Ana Valentim, Vereadora do Pelouro da Desenvolvimento Social

24 de Junho de 2014
Plenário do CLAS junta mais de 80 parceiros no Teatro Miguel
Franco
No passado dia 25 de junho, foi realizado um plenário do CLAS no
Teatro Miguel Franco em Leiria. Presidido pela Vereadora Ana
Valentim e pela Chefe de Divisão do Desenvolvimento Social, Irene
Costa. Foram convidados cerca de 80 parceiros para participarem
nesta reunião de trabalho, tendo como objetivo:
1. A apresentação e aprovação dos pareceres emitidos pelo
núcleo executivo do CLAS através dos programas Proder,
Escolhas e Pori, bem como a criação de novas respostas
sociais; divulgação do mapa reorganizado das CSF e CSIF,
apresentação do plano de trabalho de 2014.;
2. A apresentação/divulgação das novas alterações do
contrato de inserção dos beneficiários de RSI, no que diz
respeito ao desenvolvimento das ASU´s (Atividades
Socialmente úteis), pela Dra. Fátima Oliveira do Instituto
da Segurança Social de Leiria
; e do projeto
de investigação do Mapa de Inovação e Empreendorismo
Social do (MIES) apresentado pela Investigadora Filipa
Cardoso.
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Conheça o projeto MIES!
28 de fevereiro
Workshop “Voluntariado para a Pessoa Idosa”

Conselho Local de Ação Social
Os Conselhos Locais de Ação
Social (CLAS) são estruturas
concelhias de funcionamento
do Programa da Rede Social,
segundo a lógica de "fórum de
articulação e congregação de
esforços",
abrindo-se
à
participação de entidades
privadas sem fins lucrativos,
organismos da Administração
Pública, implantados nessa
área,
organizações
representativas do sector
económico, entre outras.
Os CLAS são constituídos com
o
objetivo
de
planear
integradamente e garantir a
implementação de iniciativas
de desenvolvimento social
local, com vista a uma maior
eficácia e racionalização de
meios na erradicação da
pobreza e da exclusão social.
Núcleo Executivo
Núcleo Executivo (NE) é o
órgão operativo da Rede Social
e
é
obrigatoriamente
constituído
pela
Câmara
Municipal de Leiria, pela
Segurança Social e por
entidades sem fins lucrativos
com intervenção social no
concelho.

No passado dia 28 de fevereiro, realizou-se no Centro
Associativo Municipal, um Workshop subordinado ao tema
“Voluntariado para a Pessoa Idosa”.
Os temas abordados no workshop, para além da apresentação
dos Grupos de Voluntariado do Concelho de Leiria, em que os
respetivos coordenadores apresentaram o grupo e um breve
resumo do trabalho que desenvolvem, foram também
abordados o “Enquadramento Legal do Voluntariado,
apresentado pela representante da CML na EPII (Equipa para a
Pessoa Idosa em Isolamento), O “Conhecimento de
Proximidade e Apoio ao Idoso 65”, estando este painel a cargo
das representantes da GNR e PSP na EPII e “Aspetos
Interrelacionais no Voluntariado com o Idoso”, desenvolvido
pelo Dr. Miguel Lucas, psicólogo, que colabora com a EPII.
Este encontro serviu de ponte, para a abertura de canais de
comunicação, e trabalho de parceria e complementaridade ao
trabalho técnico desenvolvido pela EPII e outros serviços ao
dispor da comunidade.

Equipa para a Pessoa Idosa em Isolamento (EPII)
Câmara Municipal de Leiria •Centro Distrital de Leiria-ISS.IP •ACES
Pinhal Litoral •PSP •GNR •Academia Cultural e Social de Maceira •
Centro de Assistência Paroquial de Carvide• Associação de
Desenvolvimento e Bem-Estar da Barreira
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