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Sede MOJU
Descrição
Sempre um espaço essencial para a vida da Associação, um espaço que
alberga o seu espólio, recebe os seus sócios e simpatizantes e desta forma
potencia as suas ações e atividades. Neste sentido, é prioritária a manutenção
do espaço Sede da Associação. Paralelamente, temos em curso a manutenção
do Espaço CID@FORMA no âmbito do Projeto Mais Sucesso E5G.

Objetivos Gerais

OLHÃO



Albergar o espólio da Associação;



Receber e motivar os associados;



Permitir a planificação e realização das atividades da Associação.

Objetivos Específicos


Envolver o maior número possível de jovens membros na dinamização
das atividades da associação;



Divulgar as atividades da Associação.

Calendarização: Todo o ano
Orçamento Total Previsto: 9 800€
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Projeto Mais Sucesso E5G
Descrição

OLHÃO

O Projeto “Mais Sucesso – E5G” surge na sequência do trabalho desenvolvido
no âmbito do Projeto “Bom Sucesso” ao longo do triénio 2010/2012,
enquadrado na 4.ª Geração do Programa Escolhas. Pela experiência adquirida
ao longo da geração anterior do Programa Escolhas, o consórcio do Projeto
Bom Sucesso, constituído por 9 entidades, reconhece a importância de dar
continuidade ao trabalho desenvolvido ao nível da promoção da igualdade de
oportunidades e, inclusive, de estender a sua atuação junto de novos
destinatários. Neste sentido, o Projeto “Mais Sucesso – E5G” contempla um
aumento do número de entidades que constituem o seu consórcio, bem como o
alargamento da sua área de intervenção no Concelho. A candidatura resultou
da análise conjunta com os vários parceiros do consórcio das necessidades e
potencialidades de intervenção verificadas no território, dos recursos passiveis
de serem rentabilizados, bem como das possibilidades de articulação entre os
mesmos, no sentido de providenciar a melhor resposta de acordo com as
carências verificadas, de cumprir os objetivos propostos e de responder às
necessidades dos destinatários previstos.
O Projeto “Mais Sucesso – E5G” parte de um consórcio composto por 12
entidades que se propõem a desenvolver uma série de iniciativas no sentido de
colmatar as necessidades das crianças e jovens, e respetivas famílias,
socioeconomicamente desfavorecidos do concelho de Olhão.
- Câmara Municipal de Olhão
- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Olhão
- PSP de Olhão, Escola Segura
- Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes
- Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria
- Agrupamento de Escolas João da Rosa
- Agrupamento de Escolas Prof. Paula Nogueira
- Unidade de Cuidados na Comunidade Olhar +, Agrupamento dos Centros de
Saúde ACES Central 1
- Centro de Emprego de Faro, Delegação Regional do Algarve do IEFP
- Instituto Português do Desporto e Juventude, Direção Regional do Algarve
- Universidade do Algarve, Divisão de Empreendedorismo e Transferência de
Tecnologia – CRIA
- Associação Movimento Juvenil em Olhão
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Objetivos
O Projeto “Mais Sucesso – E5G”, aprovado no âmbito da 5.ª Geração do
Programa Escolhas prevê aumentar a capacitação pessoal e a
corresponsabilização social dos participantes, de modo a que perspetivem a
vida além do dia-a-dia, assumam responsabilidades na construção do seu
futuro e, acima de tudo, sejam capazes de definir um projeto de vida e de lutar
pelo percurso escolhido.
Com base nas necessidades identificadas definiu-se o plano de atividades que
visa, num período de 3 anos, combater o insucesso escolar, prevenir
comportamentos de risco, aumentar e integração em formação profissional nos
jovens de baixa escolaridade, promover o empreendedorismo, fomentar o
desenvolvimento de competências parentais e facultar certificação em
competências TIC.

OLHÃO

A intervenção proposta prevê a criação de novas respostas sociais, associadas
à promoção da inclusão social de jovens nos bairros sociais do Fundo Fomento
à Habitação e Manuel de Oliveira, através da articulação entre as diversas
entidades, de acordo com os objetivos propostos. Assim, e colmatando uma
dificuldade apontada no relatório de diagnóstico social do concelho, pretendese trabalhar diretamente no terreno, informando, criando um espaço de
abertura
e
divulgando
oportunidades
junto
de
comunidades
socioeconomicamente desfavorecidas, nomeadamente nos bairros sociais em
que o projeto incide.
Atividades
As atividades a desenvolver enquadram-se em 5 domínios:
I - Área estratégica da inclusão escolar e educação não formal
a - Combate ao abandono escolar precoce, através do encaminhamento
escolar de crianças e jovens para respostas já existentes;
c - Promoção do sucesso escolar, dentro ou fora da escola, através do
desenvolvimento de competências pessoais, sociais e cognitivas por via da
educação formal e não formal;
d - Corresponsabilização dos familiares no processo de supervisão parental.
II - Área estratégica de formação profissional e empregabilidade
a - Promoção de atividades que visem favorecer a transição para o mercado de
trabalho;
b - Encaminhamento de jovens para respostas de formação profissional já
existentes;
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c - Criação de novas respostas de formação profissional para jovens;
d - Encaminhamento de jovens para o mercado de trabalho;
e - Promoção da responsabilidade social de empresas e outras entidades,
através de estágios e de emprego para jovens.
III - Área estratégica da dinamização comunitária e cidadania
a - Atividades lúdico-pedagógicas;
b - Atividades desportivas;
c - Atividades artísticas e culturais;
e - Atividades que promovam a cooperação com as forças e serviços de
segurança;
f - Atividades que visem a sensibilização para a saúde sexual e reprodutiva;
g - Atividades que promovam o diálogo intercultural e o combate ao racismo;
h - Atividades que visem o diálogo intergeracional;

OLHÃO

IV - Área estratégica da inclusão digital
a - Atividades ocupacionais de orientação livre;
b - Atividades orientadas para o desenvolvimento de competências;
c - Cursos de iniciação às Tecnologias da Informação e da Comunicação;
d - Formação certificada em Tecnologias da Informação e da Comunicação;
e - Atividades de promoção do sucesso escolar e da empregabilidade.
V - Área estratégica do empreendedorismo e capacitação dos jovens
a - Autonomização informal de projetos dos jovens, visando a sua gradual
emancipação;
b - Apoio à criação de Associações Juvenis ou outras estruturas formais tendo
em vista a sua sustentabilidade;
c - Voluntariado e serviço à comunidade;
d - Visitas, estágios e parcerias com organizações e empreendedores que
possibilitem o alargar das experiências dos jovens;
e - Participação no Concurso Anual de Ideias para Jovens, em 2014 e 2015,
em condições a definir posteriormente pelo Programa Escolhas;
f - Atividades formativas ou outras que promovam o desenvolvimento de
competências empreendedoras;
g - Promoção da mobilidade juvenil e de intercâmbios dentro e fora do território
nacional;
h - Apoio aos jovens na criação das suas iniciativas de emprego.

Calendarização: Janeiro 2013 a Dezembro 2015
Orçamento Total: 226 560€ (três anos)
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GIP – Gabinete de Inserção Profissional
Descrição
Os Gabinetes de Inserção Profissional destinam-se a apoiar jovens e adultos
desempregados na definição do seu percurso de inserção ou reinserção no
mercado de trabalho, assim como, o seu encaminhamento para cursos e
formações profissionais, desenvolvendo a sua ação em estreita articulação
com os centros de emprego.

Principais atividades do GIP MOJU:

OLHÃO



Informação profissional para jovens e adultos desempregados;



Ajuda na atualização e aperfeiçoamento do Currículo, assim como na
elaboração de cartas de apresentação;



Apoio na procura ativa de emprego;



Divulgação e informação de medidas de apoio ao emprego, qualificação
e empreendedorismo;



Sessões de informação, divulgação e acompanhamento às empresas de
medidas e apoios à contratação de desempregados;



Identificação de potenciais contextos profissionais em articulação com o
setor empresarial;



Divulgação de programas comunitários que promovam a mobilidade no
emprego e na formação profissional no espaço europeu.

Calendarização: todo o ano
Orçamento Total: 16.000€ (por ano)
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FOJe – Fórum Olhanense de Juventude
Descrição

OLHÃO

A juventude de hoje vive numa sociedade bastante ambígua e exigente, num
extremo temos uma promoção crescente da importância de ter a juventude
representada e participando ativamente, mas no outro temos uma sociedade
que incentiva cada vez mais individualismo e competitividade. Por um lado é
fornecida uma enorme diversidade e quantidade de serviços e atividades onde
a juventude é constantemente bombardeada com informação e publicidade,
mas por outro solicitamos que tenham, também, tempo para participar
ativamente em organizações de juventude e na sociedade civil em geral. Estas
razões, entre outras, fazem-nos ver e entender o cenário real de participação
dos jovens em termos do seu envolvimento na sociedade civil em geral e, em
particular, no desenvolvimento de políticas de juventude. A juventude de hoje
sente-se cada vez mais distante e com falta de interesse pela política e muitas
vezes confunde as políticas de juventude com os “jogos” da “política atual”.
Acreditamos que é crucial desenvolver uma nova cultura de participação
juvenil, especialmente no que concerne aos processos de tomada de decisão
das questões que são direcionadas para e do interesse da juventude. Devemos
primeiro olhar para a juventude como uma fonte de soluções para os
problemas da nossa sociedade, com a sua extraordinária energia, criatividade
e potencial de mudança, que podem contribuir enormemente para o
desenvolvimento das nossas comunidades. É neste sentido que surge o
Projeto FOJe – Fórum Olhanense de Juventude, rumo a uma juventude
participativa.

Os objetivos gerais do Projeto FOJe são os seguintes:
- Criar um espaço de aprendizagem, partilha e discussão sobre políticas locais
de juventude;
- Promover e desenvolver estratégias que permitam gerar uma estrutura de
diálogo juvenil efetiva a nível local;
- Desenvolver um espaço onde os jovens, líderes juvenis, técnicos na área da
juventude e autoridades locais possam desenvolver as suas competências de
forma a implementar a participação juvenil na tomada de decisão a nível local;
- Refletir sobre os desafios e a mais-valia de se desenvolverem estruturas
juvenis e mecanismos que permitam um maior envolvimento da juventude no
processo de tomada de decisão a nível local;
- Efetuar uma consulta com jovens no sentido de averiguar as suas
necessidades em termos participação na vida democrática, a nível local.
8

JOVEM

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - 2015

Em suma, o projeto proposto consubstancia-se numa estrutura que assenta
essencialmente em três fases, cada uma constituída de um conjunto de
atividades pensado para cumprir os objetivos a que se propõe:
1) Fase de Preparação
- Estabelecimento de parcerias (para formação da Comissão Impulsionadora)
- 1.ª Reunião da Comissão Impulsionadora
- Incorporação das propostas dos parceiros e participantes
- Fecho do plano de atividades e definição da estratégia de comunicação

OLHÃO

2) Fase de Execução/Implementação das Atividades
- Encontros de preparação e capacitação
- 2.ª Reunião da Comissão Impulsionadora
- Sessões locais de levantamento das necessidades dos jovens (a realizar ao
longo dos 4.º e 5.º trimestres, 12 sessões distribuídas pelas sedes de escolas
do concelho - 7x, pelas freguesias - 4x e pelo município - 1x)
- Lançamento do Inquérito Online (em paralelo com as sessões locais)
- Roadshow local sobre o Programa Erasmus+ (em paralelo com as sessões
locais)
- 3.ª Reunião da Comissão Impulsionadora
- Tratamento das necessidades recolhidas (6.º trimestre)
- Criação do documento de recomendações para políticas locais de juventude
(em resultado do tratamento dos dados recolhidos)
- Atividades promocionais e produção de material de divulgação
3) Fase de Avaliação
- Encontro Municipal de Juventude Olhanense (7.º trimestre)
- 4.ª Reunião da Comissão Impulsionadora
- Disseminação dos resultados (ao longo 8.º trimestre)

Calendarização: Janeiro de 2015 a Dezembro de 2016
Orçamento: 34 410€
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Training Course “MOJU YOU(th)NIVERSITY”

Descrição
"MOJU YOU(th)NIVERSITY" é um espaço para debate, networking, formação e
troca de experiências dos jovens trabalhadores e líderes. Serão 6 dias de
Curso de Formação que irá reunir 50 jovens de 25 países diferentes, incluindo
Países do Programa, o Sudeste da Europa, Europa Oriental, Cáucaso e
Mediterrâneo, que se distribuirão em 2 cursos de formação simultâneas em
Olhão:
"YesWeFacilitate!" - Formação de facilitadores em eventos de jovens para os
jovens com menos oportunidades;

OLHÃO "YesWeOrganize!" - Formação em gestão do ciclo de projeto de intercâmbio
de jovens, inclusive no âmbito do Programa E+.

O principal objetivo destes cursos de formação é desenvolver as competências
dos participantes para o trabalho e para agir no ambiente intercultural,
especialmente em temas como facilitação e gestão do ciclo de projeto através
da

educação

não

formal.

Também

tem

como

objetivo

proporcionar

treinamentos de qualidade para os participantes em certas áreas do trabalho
com jovens, para alcançar uma melhor qualidade de atividades para os jovens
com menos oportunidades organizadas no âmbito do novo programa da UE
2014-2020 Erasmus +.

Calendarização: 16 a 21 de Março
Orçamento: 45 675€
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MóCarnaval dos Namorados

Descrição
Os antigos bailes de Carnaval da Recreativa Progresso Olhanense, eram um
sucesso na cidade de Olhão nos anos 80 e 90, passando por lá diversas
gerações. Sempre com grande animação, foliões e muita música, os bailes
faziam a delícia dos olhanenses.

É esse espírito de diversão e folia que a MOJU pretendem reavivar no
"regresso" do Baile de Carnaval da Recreativa. É CARNAVAL MÓ!

O baile contará com a animação de um grupo musical e será antecedido por

OLHÃO um concurso de máscaras.

Objetivos Gerais


Promover a importância da tradição junto da comunidade juvenil de
Olhão;



Dinamizar a vida cultural do concelho.

Objetivos Específicos


Realizar uma atividade para celebrar o Carnaval;



Fomentar o interesse dos jovens olhanenses pelas atividades
tradicionais.

Calendarização: 13 de Fevereiro
Orçamento Total Previsto: 1 750€
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São MOjuão

Descrição
A quarta edição do MOJUÃO promete trazer de volta a diversão associada à
celebração dos santos populares. Tal como nas edições anteriores pretende-se
promover um bailarico numa zona histórica do concelho, em dois dias com
muita folia e animação.

Objetivos Gerais


OLHÃO

Promover a importância da tradição junto da comunidade juvenil de
Olhão;



Dinamizar a vida cultural do concelho.

Objetivos Específicos


Realizar uma atividade para celebrar a tradição do São João;



Fomentar o interesse dos jovens olhanenses pelas atividades
tradicionais;



Dinamizar zonas históricas da cidade.

Calendarização: Junho
Local: Largo Dom Simão da Gama
Orçamento Total Previsto: 3 100€

12

JOVEM

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - 2015

Encontro MOJU

Descrição
Este encontro, de 2 dias, será realizado nem local a definir. O primeiro dia
servirá para os participantes/membros MOJU se conhecerem melhor e criarem
laços entre eles. No segundo dia irão ser debatidas as várias ações do plano
de atividades e o regulamento interno da associação. Assim pretendemos ter
mais jovens envolvidos na dinamização das nossas ações futuras.

Objetivos Gerais

OLHÃO



Divulgar as iniciativas MOJU e promover a participação ativa dos jovens;



Adequar o plano de atividades da MOJU às necessidades reais dos
jovens olhanenses;



Promover contacto com outras associações juvenis.

Objetivos Específicos


Envolver o maior número possível de jovens membros na dinamização
das atividades da Associação;



Debater o plano de atividades e o regulamento interno da associação;



Debater o Plano de Atividades de 2014 e 2015;



Motivar os associados;



Promover o intercâmbio de conhecimentos e experiências entre os
membros MOJU e com outras associações.

Calendarização: a definir
Orçamento: 3 200€
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Campo de Trabalho Internacional

Descrição
O Programa Mobilidade e Intercâmbio para Jovens visa promover a mobilidade
e o intercâmbio através de atividades que incentivem a troca de experiências e
o

conhecimento

de

novas

realidades

socioculturais,

facilitando

o

relacionamento de jovens portugueses com jovens de outros países, através da
realização de campos de trabalho internacionais.

Objetivos Gerais


OLHÃO

Incentivar o espírito de grupo, de partilha e de interculturalidade entre os
participantes do projeto;



Consciencializar acerca do impacte da poluição na sociedade e
desenvolver campanhas de sensibilização para a comunidade;



Contribuir para a preservação ambiental da Ria Formosa (uma das sete
maravilhas de Portugal);



Vivenciar e dar a conhecer a cultura nacional e em particular do
concelho de Olhão.

Atividades/ Tarefas a desenvolver


Identificar as zonas mais poluídas na Ria Formosa e causas da referida
poluição;



Elaborar uma proposta de mudança e limpeza da Ria Formosa e
colocá-la em prática;



Desenvolver uma ação de sensibilização para a população local acerca
do impacte da poluição da Ria Formosa.

Calendarização: Julho (sujeito a aprovação por parte do IPDJ)
Orçamento Total Previsto: 6 290€
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VII Semana da Juventude de Olhão
Descrição
Celebrar a juventude com uma semana plena de atividades para jovens com
diferentes gostos. Promover workshops de hip-hop, capoeira, arte circense e
face-painting, concurso de saltos de skate, feira de velharias juvenis, vigília
nocturna com artes performativas ao ar livre, concertos e encontro interassociativo. A sétima Semana da Juventude de Olhão será levada a cabo no
âmbito das comemorações do 8.º Aniversário da Associação e contará com
atividades a decorrer em vários pontos.

Objetivos Gerais

OLHÃO



Valorizar e dinamizar a juventude do concelho de Olhão;



Promover atividades que permitam a interação de jovens com diferentes
gostos e perspetivas de vida.

Objetivos Específicos


Promover uma semana com atividades diversificadas propostas pelos
membros MOJU para toda a Juventude de Olhão, como forma de
celebração do nosso aniversário;



Desenvolver atividades que permitam a aprendizagem interpares,
procurando chegar a franjas juvenis menos integradas;



Realizar um encontro que permita promover a interação e a partilha de
experiências com outras associações juvenis, locais e regionais.

Calendarização: 12 a 18 de Outubro
Orçamento: 4 100€
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VIII Aniversário

Descrição
Celebrar o 8.º aniversário da Associação através da dinamização de um
conjunto diversificado de atividades.

Objetivos Gerais


Celebrar o aniversário da MOJU;



Promover um conjunto de atividades que dinamizem a comunidade;



Dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pela MOJU.

OLHÃO
Objetivos Específicos


Realizar iniciativas que captem a participação e envolvimento da
comunidade;



Aumentar o conhecimento da comunidade sobre a MOJU;



Angariar mais membros e jovens voluntários para a MOJU;



Estimular a criatividade e participação dos jovens.

Calendarização: 16 de Outubro

Orçamento: 1 600€
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MOJU GaME 2015 (Gabinete Móvel de Educação)

Descrição
De entre a vasta panóplia de atividades promovidas pela Associação, é
atribuída grande importância às que realizadas nas e em parceria com as
escolas. Neste sentido surgiu a ideia de criar um gabinete móvel de educação
que pretende levar às escolas temáticas de importância para os nossos jovens.

Para 2015 a temática selecionada foi a participação política. Enquadrando a
temática da construção e desenvolvimento da sociedade e o papel que cada
cidadão tem na sua promoção, pretende-se criar, dentro das turmas
envolvidas,

um

ambiente

em

que

os

jovens

exteriorizem

os

seus

OLHÃO conhecimentos, as suas dúvidas e as suas preocupações em relação à
temática em questão.

Objetivos Gerais


Promover SKA's (skills, knowlledge, attitudes) responsáveis



Fortalecer a ação da MOJU junto dos jovens do concelho.

Objetivos Específicos


Sensibilizar para a importância da participação dos jovens na sociedade;



Cultivar a capacidade da tomada de decisões face às politicas juvenis;

Calendarização: 1.º Período do Ano Letivo 2015/ 2016
Orçamento Total Previsto: 1 200€

17

JOVEM

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - 2015

Serviço de Voluntariado Europeu – SVE
“VEhYcLE 2G– Volunteering as an Engine (for social inclusion) of
Young people – Second Generation”

Descrição
Nesta segunda geração do Projeto VEhYcLE, iremos acolher 4 voluntários (2
rapazes e 2 raparigas) oriundos de países da União Europeia (Chipre e
Espanha) e países vizinhos (Arménia e Azerbaijão).

Objetivos Gerais

OLHÃO



Promover a mobilidade de jovens europeus;



Receber voluntários europeus no trabalho da Associação;



Ampliar as áreas de atuação da Associação;



Divulgar o trabalho desenvolvido além-fronteiras.

Objetivos Específicos


Integrar voluntários europeus no trabalho da Associação;



Ampliar a rede de parceiros internacionais;



Dar a conhecer a cultura olhanense.

Calendarização: Setembro 2014 até Agosto 2015.
Orçamento Total Previsto: 38 135€
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Serviço de Voluntariado Europeu – SVE
“VYP – Volunteering as an engine for Young People”

Descrição
Nesta quarta geração de projetos ao abrigo do Programa SVE, iremos acolher
3 voluntários (3 raparigas) oriundos de países do Programa Erasmus+
(Alemanha e Turquia) e países parceiros (Macedónia).

Objetivos Gerais

OLHÃO



Promover a mobilidade de jovens europeus;



Receber voluntários europeus no trabalho da Associação;



Ampliar as áreas de atuação da Associação;



Divulgar o trabalho desenvolvido além-fronteiras.

Objetivos Específicos


Integrar voluntários europeus no trabalho da Associação;



Ampliar a rede de parceiros internacionais;



Dar a conhecer a cultura olhanense.

Calendarização: Janeiro 2015 até Dezembro 2015
Orçamento Total Previsto: 27 400€
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Serviço de Voluntariado Europeu – SVE
“VEEhYcLE – Volunteers in Erasmus+ as na Engine (for social
inclusion) of Young peopLE”

Descrição
Nesta quinta geração de projetos ao abrigo do Programa SVE, iremos acolher
4 voluntários (2 rapazes e 2 raparigas) oriundos de países do Programa
Erasmus+ (Itália e Turquia) e países parceiros (Macedónia e Sérvia).

Objetivos Gerais

OLHÃO



Promover a mobilidade de jovens europeus;



Receber voluntários europeus no trabalho da Associação;



Ampliar as áreas de atuação da Associação;



Divulgar o trabalho desenvolvido além-fronteiras.

Objetivos Específicos


Integrar voluntários europeus no trabalho da Associação;



Ampliar a rede de parceiros internacionais;



Dar a conhecer a cultura olhanense.

Calendarização: Setembro 2015 até Agosto 2016.
Orçamento Total Previsto: 37 435€ (sujeito a aprovação pelo Programa
Erasmus+ - Juventude em Ação)
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ESC – Escola Social de Competências
Desporto, Educação e Cidadania

Descrição
Projeto ESC – Escola Social de Competências, surge de uma dinâmica entre
diversos jovens que frequentam o espaço da Associação diariamente, em que
observando os mais novos se aperceberam de uma série de dificuldades que
estes enfrentam no seu dia-a-dia, que os impedem de exercer uma cidadania
completa. Neste sentido, e considerando a necessidade de desenvolver e/ ou
potenciar uma série de competências nesses jovens, os jovens promotores
reuniram-se e efetuaram um levantamento das principais problemáticas

OLHÃO

sentidas pelos jovens, que estruturaram em três eixos: Hábitos de Vida
Saudáveis;

Educação

-

Leitura

e

Escrita;

e

Competências

Sociais.

Seguidamente foram criadas uma série de propostas, em termos de
ações/atividades, no sentido de colmatar as problemáticas identificadas,
consubstanciando-se estas na criação da Escola Social de Competências.

Objetivos Gerais


Aplicar estratégias para promoção aprendizagem de leitura;



Fomentar hábitos de vida saudáveis;



Promover a educação para a saúde: higiene, alimentação;



Promover competências sociais e pessoais;



Fomentar a responsabilidade social.

Calendarização: Setembro de 2014 até Dezembro de 2015.
Orçamento Total Previsto: 18 450€
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MOJUrnal
Descrição
Produzir uma revista anual, com tiragem de 200 exemplares, com um
apanhado dos eventos e iniciativas levadas a cabo pela MOJU ao longo do
ano.

Objetivos Gerais

OLHÃO



Passar mensagem do trabalho desenvolvido pela MOJU;



Obtenção de novos sócios.

Objetivos Específicos


Dar a conhecer todas as atividades desenvolvidas pela MOJU ou em
que os elementos da MOJU participaram;



Cativar o interesse dos jovens pela participação ativa na causa da
associação;



Ampliar as redes de conhecimentos da associação e os seus recursos
humanos e materiais;



Mobilizar recursos e interesses pela mensagem da associação;



Catalisar esforços e motivar os sócios.

Calendarização: Ao longo do ano.

Orçamento: 3 800€
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Gala(inha) de Natal

Descrição
A Gala de Natal da MOJU pretende marcar a celebração de um ano de
atividades, promovendo um momento de reconhecimento público pelo trabalho
desenvolvido pelos nossos voluntários em prol da Associação. Pretende acima
celebrar a amizade e o espirito MOJU, fortalecendo os laços afetivos entre os
associados e contribuindo para a sua motivação.

Objetivos Gerais

OLHÃO



Celebrar a época natalícia com os associados;



Promover junto da comunidade local as atividades/ações da Associação;



Fomentar a interação entre os elementos da Associação;



Reconhecer o trabalho dos voluntários e a importância dos projetos.

Objetivos Específicos


Elaborar uma Gala de Natal que fomente o convívio entre os membros
da MOJU;



Realizar iniciativas que captem a participação e envolvimento da
comunidade;



Divulgação das atividades realizadas e dos resultados obtidos aos
parceiros da Associação;



Angariar mais membros e jovens voluntários para a MOJU;



Atribuição de prémios aos voluntários mais empenhados e aos projetos
com maior impacte.

Calendarização: Dezembro
Orçamento Total Previsto: 1 600€
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voluntário.MOJU

Descrição
O Projeto voluntário.moju surge no seguimento do trabalho já desenvolvido na
Associação Movimento Juvenil em Olhão pelos inúmeros voluntários que
nestes últimos quatro anos passaram pelos projetos e demais atividades
desenvolvidas pela MOJU.

A força motriz que sempre motivou e desenvolveu a MOJU foi o voluntariado,
maioritariamente desenvolvido pelos sócios da MOJU, mas também por outras
pessoas e colaboradores que se interessaram pela filosofia dos projetos e da

OLHÃO própria associação.

Ao fim de seis anos recheados de muito trabalho voluntário, de muitas horas
dedicadas à MOJU, muitas vezes em detrimento da vida pessoal e sem
qualquer recompensa monetária, além do sentir de dever cumprido, no
desenvolvimento de uma melhor comunidade, surgimos perante o paradigma
de desenvolvimento do voluntário MOJU. É nesse âmbito que surge este
projeto, que acima de tudo pretende melhorar as condições para quem realiza
trabalho voluntário para a MOJU, além de criar incentivos para quem nunca o
fez.
O nosso principal lema para a implementação desta iniciativa é:

“Em cada sócio MOJU, um voluntário.”
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O programa voluntário.moju, pretende premiar todos os sócios MOJU, que
efetuem trabalho de voluntariado para a associação ou em serviço pela MOJU.
O trabalho de voluntariado será “premiado” através de um sistema de pontos
atribuídos pela MOJU, conforme o trabalho de voluntariado desenvolvido, que
depois poderão ser trocados por benefícios para o associado.
O sistema de pontos será válido para todos os sócios MOJU com a quotização
regularizada. Será válido também para os novos sócios.

Objetivos Gerais


Criar um sistema de pontos para os voluntários da Associação;



Premiar os sócios da MOJU pelo trabalho de voluntariado em prol da

OLHÃO

Associação;


Promover a melhoria da qualidade do voluntariado realizado nas
iniciativas da Associação.

Objetivos Específicos


Incentivar o voluntariado nas iniciativas da Associação;



Alargar a esfera de voluntários nas iniciativas da Associação.

Calendarização: Todo o ano

Orçamento Total Previsto: 1 500€
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Movimentações Juvenis

Descrição
Este será um projeto transversal a todas as atividades que pretendemos
realizar. Em situações mais pontuais, e mais ou menos planeadas, serão
promovidas ações junto de jovens no sentido de passar a mensagem MOJU.
Estas ações terão como principais destinatários todos os jovens que são
potencialmente um recurso para a vida desta associação, pelo que os locais a
privilegiar serão as escolas básicas e secundária do concelho. Estas atividades
para além de transmitirem os objetivos e o espírito inerente à MOJU, sempre
que possível, deverão incluir ações do interesse das camadas jovens,
promovendo um maior interesse e envolvimento pessoais.

OLHÃO
Objetivos Gerais


Divulgar a Associação e os seus objetivos;



Dinamizar a vida juvenil nos seus espaços naturais;



Colaborar com as escolas locais para desenvolver ações do interesse
dos jovens.

Objetivos Específicos


Cativar o interesse dos jovens pela participação ativa na causa da
Associação;



Ampliar as redes de conhecimentos da Associação e os seus recursos
humanos e materiais;



Mobilizar recursos e interesses pela mensagem da Associação.

Calendarização: Durante todo o ano
Orçamento: 5 000€
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FAJAlg – Federação das Associações Juvenis do Algarve

Descrição
A participação da Associação nesta estrutura federativa reveste-se de grande
importância no que diz respeito à representação dos jovens e das suas
organizações perante as diversas entidades públicas e privadas.

A Federação tem por finalidade a representação dos seus associados
(associações juvenis na região do Algarve) e a defesa dos seus direitos e
interesses e a promoção da formação e o desenvolvimento do associativismo
juvenil através da realização de iniciativas e atividades.

OLHÃO

Objetivos Gerais


Estabelecimento de relações de cooperação e intercâmbio com outras
entidades de escopo similar;



Incremento e a dinamização do associativismo juvenil fomentando a
participação

dos

jovens

na

sociedade

e

apoiando

todas

as

manifestações de caráter juvenil;


Dotar as Associações Juvenis de meios técnicos e pedagógicos para
apoio e prossecução dos seus fins;



Realizar atividades e prestar serviços no âmbito da prossecução do fim
social da Federação.

Calendarização: Durante todo o ano
Orçamento: 1 000€
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YEU e outras Parcerias Internacionais

Descrição
A vertente internacional reveste-se de crescente importância no núcleo de
iniciativas da Associação. Nesse sentido, obtivemos recentemente o estatuto
de membros observadores da YEU – Youth for Exchange and Understanding, o
que possibilita aceder a uma rede de recursos que apresenta o potencial de
catapultar ainda mais a dimensão internacional na Associação.

Esta vertente internacional, fortemente demarcada na vida da Associação
desde o seu início, carece de fortes relações de parceria com outras
organizações juvenis, particularmente a nível internacional.

OLHÃO
De referir que em 2013 adquirimos o estatuto de full member.

Objetivos Gerais


Divulgar a Associação internacionalmente, os seus objetivos e as suas
atividades;



Promover a mobilidade e o intercâmbio de jovens;



Contribuir para o enriquecimento pessoal e cultural dos jovens.

Objetivos Específicos


Fornecer a possibilidade dos associados participarem em eventos
internacionais;



Fortalecer as parcerias existentes e criar novas parcerias internacionais.

Calendarização: Durante todo o ano
Orçamento: 1 000€
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