Plano de actividades 2015
VIsão
A plena inclusão na sociedade das pessoas com deficiência em
Portugal

missão
O bipp tem como missão implementar projectos destinados À inclusão
de cidadãos com deficiência na sociedade

Política de qualidade

O BIPP tem uma preocupação constante na com a actualização dos
seus instrumentos e modelos de funcionamento, porque através
delas assegura uma melhoria contínua da sua eficiência interna
com vista à satisfação do cliente. Para o exercício da sua
actividade, aposta numa equipa de colaboradores de qualidade e na
gestão por processos. No entanto, as políticas de qualidade terão
que ser adaptadas a cada um dos projectos que se vão criando.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 2014-2016
1- Aumentar a visibilidade da organização com vista à melhor
comunicação externa e consequentemente cumprir a missão do
BIPP- inclusão para a deficiência
2- Melhorar a qualidade dos serviços a manter na organização
3- Promover estratégias de sustentabilidade dos processos
chave da organização
4- Alargar o âmbito de clientes no Espaço Inférias BIPP
5- Oferecer nova resposta inclusiva aos clientes- projeto
SEMEAR

SERVIÇOS / RESPOSTAS INCLUSIVAS
PERANTE A NOVA MISSÃO DO BIPP PRETENDE-SE
MATER E MELHORAR RESPOSTAS CRIADAS COMO:
EDI- Espaço de desenvolvimento e inclusãocom a
perspectiva de melhoria continua alcançar um maior numero
de clientes ( > 50%), abrandgendo o Distrito de Lisboa, com
respostas terapêuticas multidisciplinares, no espaço BIPP,
domicilio e em Escolas
JUNTOS NUM SÓ RITMO- aumentar o numero de programas
em escolas dos Concelhos de Cascais, Sintra e Oeiras de modo
a abranger um numero significativo de alunos .
Abranger esta resposta a professores tendo para o efeito
elaborado candidaturas para financiamento dos mesmos
	
  

SERVIÇOS / RESPOSTAS INCLUSIVAS
ESPAÇO INFÉRIAS BIPP- Manter esta resposta alcançando
crianças e jovens com e sem necessidades especiais através de
programas na Páscoa, Verão e natal numa perspectiva
inclusiva . Manter uma forte rede de parceiros que permitam
não só a melhoria continua como a sustentabilidade do
projecto
SEMEAR- Capacitar em 2015 cerca de 36 jovens com
necessidades especiais para a agricultura e vida activa com
integração profissional prevista para 2016.
Preparar a Fase II do programa Semear que consiste na
criação de unidade de produção hortícola própria no Distrito
de Lisboa	
  

SUSTENTABILIDADE
De forma a agrantir a sustentabilidade da Associação
seá essencial:
- Melhorar e implementar fortes campanhas de
comunicação externa – redes sociais
- Juntamente com os media criar acções com
comunidade de modo a promover a inclusão social e
sensibilizar a sociedade.
Criar dois modelos de negócio social:
- Mercearia Gourmet
- Semear- comercialização de produtos horticolas
produzidos no ambito do programa SEMEAR
Acções de Angariação de fundos.

Onde estamos
BIPP

Largo do Colégio 5, 2750-327 CASCAIS
bipp.pt | facebook.com/bipp.pt

SEMEAR
Instituto Superior de Agronomia, Edifício Abegoaria
Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa
www.semear.pt | facebook.com/semear

Respostas inclusivas

PROGRAMA SEMEAR
Programas de formação certificada em contexto
regular (numa universidade) e inserção
profissional nas áreas da agricultura e
jardinagem. Destina-se a jovens com
Necessidades Especias com idades entre os 18 e
os 35 anos, com capacidade de aquisição de
competências pessoais, sociais e profissionais.
www.semear.pt

EDI
O EDI - Espaço para o Desenvolvimento e Inclusão é um serviço
de atendimento social, apoio terapêutico e promoção da inclusão,
cujo objectivo é informar, aconselhar e capacitar crianças, jovens e
famílias, promovendo a sua autonomia, progressão escolar e
inclusão social.

Juntos num Só Ritmo
O JNSR é um programa de intervenção em grupo, realizado nos
estabelecimentos públicos e privados de ensino e empresas, cujo
objectivo é promover o desenvolvimento de conhecimentos e
capacidades relacionais em crianças, jovens ou adultos, através de
jogos, actividades e dinâmicas de grupo, que os torne capazes de
viver numa sociedade inclusiva.

Espaço inférias
O Espaço INFérias é um programa inclusivo de
ocupação nas pausas lectivas cujo objectivo é
promover a inclusão social de pessoas com
deficiência, através da convivência entre crianças e
jovens diferentes na sua origem, meio ambiente,
características e capacidades, assegurando a sua
segurança e o seu bem-estar. Destina-se a crianças e
jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 18
anos de idade, com ou sem deficiência, que
necessitem de ocupação durante as férias.

Bipp’s mercearia gourmet

A “BIPP’s Mercearia Gourmet” é um projecto de produção, confecção e venda de produtos artesanais gourmet.
Depois de seleccionadas as receitas, os ingredientes e as embalagens, os produtos são preparados e
confecionados com o apoio de jovens com necessidades especiais e por voluntários, quer a nível particular quer
a nível empresarial.
A receita da venda destes produtos reverte em 100% para a inclusão de crianças e jovens com necessidades
especiais através dos programas do BIPP.
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