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Cofinanciado por:

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Social Europeu


	Name 3: EME TSH CENTRO (Equipa Multidisciplinar Especializada do Centro para a Assistência a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos)
	Name 4: POISE-03-4437-FSE-000098 
	Name 5: Promover a integração social e combater a pobreza 
	Name 6: Centro
	Name 7: APF - Associação Para o Planeamento da Família
	Name 8: 23-01-2018
	Name 9: 01-01-2018
	Name 10: 30-06-2019
	Name 11: 135.517.00€
	Name 12: Fundo Social Europeu: 115.189.45€
	Name 13: 20.327.55€
	Name 14: Objetivo geral:Promover a assistência e apoio especializado a potenciais vítimas de Tráfico de Seres Humanos (TSH) sinalizadas, através do trabalho articulado com outras EME's e da dinamização da Rede Regional do Centro de Apoio e Proteção a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos, bem como a disponibilização de uma linha telefónica 24h/dia para assistência e apoio técnico, e ainda sensibilizar e informar a população em geral para o fenómeno do TSH. Atividades:1- Assistência a Potenciais Vítimas de TSH2- Manutenção da Linha Telefónica 24h EME TSH Centro3- Dinamização da Rede Regional do Centro de Apoio e Proteção a Vítimas de TSH4- Ações de Sensibilização dirigidas a Técnicos/as5- Ações de Sensibilização dirigidas à População em Geral6- Reuniões de Supervisão7- Avaliação do Projeto
	Name 15: Resultados Esperados:1- Assistência a 20 potenciais vítimas de TSH2- Atendimento de 100 chamadas telefónicas para assistência a vítimas e apoio técnico3- Integração de novos parceiros na Rede Regional do Centro de Apoio e Proteção a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos, realização de iniciativas conjuntas e trabalho em rede aquando de sinalizações de TSH4- 100 técnicos/as da Região Centro capacitados para o fenómeno e intervenção no TSH5- 500 pessoas da região centro sensibilizadas para o fenómeno do TSH e conhecedoras dos recursos existentes para a sinalização e prevenção.6- 6 reuniões de supervisão, nas quais todas as EME's se encontram presentes e discutem os seus casos de apoio e assistência a potenciais vítimas de TSH.7- 2 relatórios de monitorização e 1 relatório final de avaliação.Resultados Atingidos:1- 42 potenciais vítimas de TSH assistidas.2- 307 chamadas recebidas para assistência a vítimas e apoio técnico.3- Integração de 12 novos parceiros na Rede Regional do Centro de Apoio e Proteção a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos, realização de 13  reuniões da Comissão de Acompanhamento da Rede e de 4 Reuniões gerais de Parceiros. 4-  353 técnicos/as da Região Centro capacitados para o fenómeno e intervenção no TSH5- 1658 pessoas da região centro sensibilizadas para o fenómeno do TSH e conhecedoras dos recursos existentes para a sinalização e prevenção.6- 12 reuniões de supervisão7- 2 relatórios semestrais elaborados pela equipa e 2 relatórios de monitorização elaborados pela equipa de avaliação do projeto.


