Missão
• Promover a Inclusão das pessoas com deficiência na sociedade através da
procura de soluções adequadas a cada caso e criação de respostas que
satisfaçam as suas necessidades.

Visão
• A plena inclusão das pessoas com deficiência em Portugal independentemente
dos seus tipo, grau, sexo, idade, religião, raça ou extrato social.

Valores
• Integridade
• Responsabilidade
• Rigor
• Confidencialidade
• Solidariedade
• Respeito pela diferença

Estrutura orgânica

Objectivos estratégicos 2014-2016

1.

Assegurar fontes de financiamento diversificadas que permitam a
manutenção das respostas atuais do BIPP nomeadamente:
Espaço INFérias BIPP
Centro de Informação e orientação para a pessoa com deficiência
Ser Mais
Juntos Num Só Ritmo

2. Implementar o projeto SEMEAR no ISA através de uma equipa de
gestão e técnica eficiente com vista à sua sustentabilidade no prazo
de 3 anos

Serviços BIPP 2014
1. Informação e orientação - Portal BIPP
ESPAÇOS BIPP
Centros de Atendimento
Lisboa (Sede ACP)
Cascais - Largo do Colégio nº5
Contactos- 213180288/3
218204886
bancobipp@gmail.com

BIPP ONLINE
Portal de informação
• Para livre consulta;
• Para efetuar pedidos
www.bipp.pt

2. Espaço IN Férias BIPP (campos de férias inclusivos)	

São espaços de tempos livres inclusivos que se consubstanciam em
programas lúdico educativos cujos os objectivos são a construção de uma
sociedade que privilegia os princípios da ética , sustentabilidade e da
solidariedade	

	

Decorrem nas férias letivas (Natal, Páscoa e Verão), com integração de
atividades vocacionadas para as várias áreas de desenvolvimento (afetivo,
relacional, cognitivo e motor) 	


3. Juntos Num só Ritmo
Objectivos

	

1 - Sensibilizar a população jovem para a deficiência, promovendo o
autoconhecimento e o conhecimento do outro;
2 - Elevar os níveis de participação da pessoa com deficiência;
3 - Dar lugar à participação de todos, aprender a compreender e
respeitar a diversidade.

Onde se realizam
Em escolas publicas e privadas , com programas adequados às idades
dos alunos, horários e contexto em que se encontram inseridos

4.

Ser +

- Proporciona acompanhamento a nível psicológico e terapêutico a crianças,
jovens, adultos e idosos com ou sem necessidades especiais.
- Através de uma equipa multidisciplinar forma e capacita os pais/a família
no sentido da inclusão social.
- Equipa móvel com profissionais na área da psicologia, terapia da fala,
terapia ocupacional, reabilitação psicomotora e fisioterapia
- A intervenção desenvolve-se em conjunto com a família, professores,
educadores e técnicos, no meio em que a pessoa se encontra (escola,
domicílio ou outro) e promovendo a utilização de estratégias que
potenciem o seu desenvolvimento e inclusão social.
- O SER + propõe uma intervenção de elevada qualidade, para TODOS!

	


5. SEMEAR no ISA
Unidade de capacitação , ( educação e formação) para jovens entre os 18 e os
24 anos e suas famílias, através de treino de competências pessoais, sociais e
profissionais nas áreas da agricultura , jardinagem , serviços administrativos e
outros por uma equipa multidisciplinar de técnicos , para uma integração o mais
autónoma possível, tendo em vista a inclusão social .
Localização: Instituto Superior de Agronomia Lisboa

Objectivos do Projeto
Garantir o reconhecimento dos jovens com dificuldades intelectuais e
desenvolvimentais, através da aquisição de um papel ativo e útil no
desenvolvimento económico do país .
	

	


Objectivos operacionais
1- Consolidação Interna do BIPP
	


Gestão de Recursos
Humanos
Administrativos, materiais
e financeiros

Realizar reuniões regulares mensais com a equipa e elaboração de
actas.
Avaliação intercalar e final do cumprimento do Plano de Actividades
Avaliação anual de desempenho dos RH – JUNHO 2014
Assembleias Gerais Março e Novembro
Elaboração de mapas de tesouraria e indicadores de desempenho
mensais - Centro de Custos
Elaboração do relatório de Gestão e Contas de 2011- via net seg social
Elaboração de Orçamento para 2014
Elaboração de uma estratégia 2014-2016
Assegurar o bom funcionamento do Sigi BIPP

2 - Consolidação Externa do BIPP
Comunicação Externa newsletter bimensal
Noticias comunicação social
Redes sociais
Portal BIPP

Fundraising - projetos Elaboração de um plano de angariação de fundos para os projetos do BIPP
Implementação de 5 iniciativas de angariação de fundos

Representação
Institucional

Participação em congressos e ações de formação

“ O BIPP é um banco...um espaço de escuta e de
circulação de informação, um lugar de encontro de uns
com os outros para vivermos TODOS juntos e melhor”

