Plataforma PAJE
Apoio a Jovens Ex-acolhidos

As crianças foram vítimas, os jovens necessitam…a PAJÉ nasce!
A PAJE visa promover a autonomização e a inclusão social de jovens que
viveram em lares de acolhimento para crianças, através do apoio de uma equipa
multidisciplinar de voluntários. Ajude-nos a caminhar!
Ao depararmo-nos com uma população de jovens com história de acolhimento
residencial e com a sua falta de amparo no período pós-acolhimento, surgiu a
necessidade de criar a Plataforma PAJE – Apoio a Jovens (Ex)Acolhidos.
Facilmente encontramos jovens que revelam fragilidades quer ao nível das suas
redes sociais quer ao nível do desconhecimento das idiossincrasias do
quotidiano. As consequências destas fragilidades podem revelar-se dramáticas
como seja a adoção de comportamentos delinquentes, deambulismo social e
adoção de um estilo de vida parasitário. Assim, de forma a reverter este
processo e numa época onde os valores como a bondade, a compreensão e o
altruísmo escasseiam, pretendemos sensibilizar e envolver a sociedade nesta
temática e criar ferramentas para que estes jovens construam o seu próprio
caminho de forma autónoma e responsável.
Para atingirmos os objectivos a que a PAJE se propõe contamos com o apoio de
uma equipa multidisciplinar de voluntários que atuam nas áreas da Psicologia,
Aconselhamento, Serviço Social, Saúde, Educação, Jurídica, Financeira,
Informática, Artística, etc.
Para além do apoio direto aos jovens ex-acolhidos pretendemos intervir numa
fase mais precoce e portanto, ao nível primário, implementado ações de
formação para os jovens ainda institucionalizados e para os seus cuidadores,
contribuindo para o seu processo de autonomização. A intervenção neste
estádio facilita a construção de estruturas psicológicas mais saudáveis que, por
sua vez, auxiliarão no período pós-acolhimento, período este caracterizado por
grandes mudanças e desafios.
A Plataforma PAJE é uma associação de solidariedade social sem fins
lucrativos, criada recentemente com o intuito de promover e acompanhar jovens
adultos que viveram em casas de acolhimento estimulando e potenciando as
suas competências individuais, integrando-os na sociedade através de apoio
multidisciplinar, de ações de formação social e profissional.
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A ideia surge na forma de projeto, sob a égide do Instituto de Psicologia
Cognitiva e Desenvolvimento Humano e Social (Unidade de I&D da Universidade
de Coimbra - IPCDHS/FCT), tendo resultado da tese de doutoramento e de mais
de 15 anos de contactos diretos com jovens institucionalizados e com as
próprias instituições do seu impulsionador, João Pedro Gaspar.
A associação é actualmente composta por uma equipa de voluntários de
diferentes áreas (Psicólogos, Assistentes Sociais, Médicos, Enfermeiros,
Professores, Juristas, Contabilistas, Informáticos, entre outros).
Despesas mensais mínimas para assegurar a melhoria e sustentabilidade do
projeto:
Espaço
físico
(renda
+
água,
eletricidade, 500€
comunicações…)
Total 3000€
Recursos humanos (1 profissional + 2 estagiários)
2000€
Despesas correntes (apoio pontual aos jovens)
500€

Coimbra, 21 de Setembro de 2016

JOÃO PEDRO GASPAR, PhD
Presidente da Direção
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