
Designação do projeto

Código do projeto

Objetivo principal

Região de intervenção
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Data de conclusão

Custo total elegível

Apoio financeiro da União Europeia

Apoio financeiro público nacional/regional

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos


	Name 4: Centro de Emergência IRIS
	Name 5: POISE-03-4437-FSE-000368
	Name 6: Promover a Inclusão Social e Combater a Pobreza e a Discriminação
	Name 7: Norte
	Name 8: Irmandade e Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso
	Name 9: 30-11-2021
	Name 10: 01-09-2021
	Name 11: 31-12-2022
	Name 12: 125.440,00 euros
	Name 13: 106.624,00 euros
	Name 14: 18.816,00 euros
	Name 15: ATIVIDADE: Acolhimento de Emergência a Vítimas de Violência Doméstica (acompanhadas ou não de filhos/as menores ou maiores com deficiência na sua dependência) OBJETIVOS: Ação 1 – Acolhimento de Emergência a VVD- Garantir uma resposta de acolhimento especializada na área da violência; - Proporcionar condições de segurança e de bem-estar físico e emocional; - Assegurar a intervenção em crise com equipa multidisciplinar; - Garantir o apoio e proteção às vítimas de violência doméstica em situação de risco, prevenindo a revitimização; - Diminuir o impacto de vivências violentas nas crianças, através do empoderamento da sua cuidadora vítima de violência doméstica. Ação 2 – Dinamização de Workshops de Defesa Pessoal- Promover a segurança capacitando as mulheres para resposta a situações de risco contra sua integridade física e para a neutralização de ataques;- Adquirir noções e técnicas básicas de autodefesa;- Desenvolver a autoconfiança;- Promover o bem-estar pela prática de exercício físico;- Promover a autonomia e empoderamento das mulheresAção 3– Dinamização de Workshops de Yoga- Promover o bem-estar pela prática de exercício físico e mental;- Desenvolver competências de relaxamento;- Reduzir os níveis de stress e ansiedade;- Desenvolver a auto-estima e a auto-confiança.
	Name 16: CAPACIDADE INSTALADA: 8 vagasRESULTADOS:ANO: 2021Ação 1 – Acolhimento de Emergência a VVDNº de Acolhimentos: 26 | Observações: Ocupação integral das 8 vagas protocoladas em todos os meses do projeto.Nº Total de Acolhimentos: 26Ação 2 - Dinamização de Workshops de Defesa PessoalNº de Sessões: 0 | N.º de Participantes: 0| Observações: Ações a iniciar apenas em 2022 de acordo com o Plano de Ação do Projeto.Ação 3– Dinamização de Workshops de YogaNº de Sessões: 0 | N.º de Participantes: 0| Observações: Ações a iniciar apenas em 2022 de acordo com o Plano de Ação do Projeto.


