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Novo projecto aposta na integração social e

valorização pessoal dos  desempregados .
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ADBRAVA lança projecto de reinserção
Instituição pretende dotar a comunidade de mais competências

A ADBRAVA irá iniciar um novo projecto

denominado “Reinserção das Pessoas na Sociedade e

no Trabalho” no âmbito do estágio curricular de um

aluno do Curso Tecnológico de Acção Social da

Escola Básica e Secundária Padre Manuel Alvares.

Este projecto inclui diversos workshops destinados a

pessoas desempregadas e visa “promover a

integração social e a valorização pessoal”.

Os workshops, segundo Nivalda Gonçalves “vêm

dotar as pessoas em diversas áreas tais como

economia familiar, apoio à procura de emprego,

elaboração de currículos e preparação de entrevistas

de emprego, ainda a autoestima, reciclagem dos

objectos domésticos, mudança de visual e

indumentária”.

De resto, a dirigente assume que a ADBRAVA

pretende “ajudar na elaboração do curriculum e

igualmente na preparação de uma entrevista de

emprego, como ainda aconselhar os participantes

acerca da indumentária adequada para entrevistas de

emprego ou apresentar sugestões sobre

melhoramento de imagem ou até colaborar com os

participantes na entrega dos currículos na procura

de emprego”.

Para isso a iniciativa compreende o total de “sete sessões, cada uma dinamizada por um especialista em

cada área como anteriormente referidas”. Este projecto, segundo Nivalda Gonçalves “tem início em

Abril” e as sessões “decorrem às quintas-feiras no período das 14 às 16 horas, estando aberto a toda a

comunidade especialmente à população desempregada”. Os interessados devem contactar a instituição

pelo telefone, concluiu.

Este espaço é destinado à construçăo de ideias e à expressăo de opiniăo. 

Pretende-se um fórum constructivo e de reflexăo, năo um cenário de ataques aos pensamentos contrários.
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