BE PART – FEEL YOUR PART
Unidade 5: Monitorização e
documentação

DESENVOLVENDO A EFICÁCIA
• Projetos eficientes e bem geridos perderão a relevância se não forem vistos para produzir
melhorias na vida das pessoas.
Detalhes
Para apoiar o acima descrito, é preciso haver um forte framework de Monitorização e
Documentação
• Detalhes
Para a Ação Social da Juventude para jovens vulneráveis:
Precisamos de processos e procedimentos simplificados
Precisamos promover conhecimento e aprendizagem
Precisamos de um resultado com base em resultados, que possa proporcionar um impacto
imediato, procurando, assim, questões que comandem a atenção de várias agências, que tenham
uma influência de alto perfil na comunidade local.

PARA UMA ENTREGA COOPERATIVA
Um jovem precisa entender que muitos projetos e programas são
organizados por vários indivíduos, organizações, órgãos públicos e
outros partidos do terceiro setor.
Detalhes
A grande maioria que fornece uma contribuição financeira, quer ver
um retorno desse investimento. Isso poderia determinar futuras
propostas de financiamento, criar novos fluxos de financiamento ou
identificar e destacar novas oportunidades de investimento.

Source: https://www.sozialraum.de/the-socio-spatial-paradigm-in-social-work.php

PARA YSA CRIADO PARA JOVENS
• Sem o apoio ou a contribuição de um órgão externo, seja do setor estatutário ou
não estatutário, há menos exigência para demonstrar o impacto.
Mas a necessidade de monitorização e avaliação ainda é necessária Deve haver a necessidade de mostrar um processo, tanto profissional quanto ético,
que permita que o projeto seja replicado, se desejado.
Mas também se a YSA estiver à procura de financiamento externo no futuro.

Source: Research Report

APPRECIATIVE ENQUIRY APPROACH
• A investigação apreciativa é um modelo que procura envolver as partes
interessadas em mudanças autodeterminadas
• Uma abordagem à mudança organizacional que se concentra em pontos fortes e
não em pontos fracos - bem diferente de muitas abordagens de avaliação que o
foco são os défices e os problemas.
• Frequentemente apresentado em termos de um processo de 4 etapas à volta de
uma escolha de tópico afirmativa:

APPRECIATIVE ENQUIRY APPROACH
1. DESCUBRA: Coletivamente - Forças existentes? Pontos altos? O que é importante / o melhor?
Apreciando e identificando processos que funcionam bem.
2. DREAM:Visão - O que pode ser? O que o projeto está a pedir? Previsão de resultados e como as
coisas podem funcionar bem no futuro.
3. PROJETO: Planeamento, primeiros passos - Qual deve ser o ideal? Co-construção - planeamento e
priorização de processos que funcionariam bem. Construir uma visão coletiva do futuro
4. DESTINO (ou DELIVER): O aprendiz - Como capacitar, aprender e ajustar / improvisar?
Sustentando na mudança

APPRECIATIVE ENQUIRY APPROACH

ANEXO 1: AVALIAÇÃO DE RISCO

Appendix 1: Risk Assessment

ANECO1: FORMA INICIAL
Um formulário de monitorização de
oportunidades iguais é usado para recolher
dados demográficos importantes para
garantir que o alcance do projeto seja
alcançado.

ANEXO 2: FORMULÁRIO DO PRÉVOLUNTARIADO

ANEXO 3: CONTACTO/ CREGISTO DIÁRIO
Individual Diary / Activity Sheet
Your name

Date of activity

Time spent

Activities today:

High points / low points:

Progress towards goals:
Plan and Date for next meeting(s):

How are you feeling about the PROJECT? Any concerns or issues?:

If you have any concerns from this session you would like to discuss, please contact your project Manager.

ANEXO 4: FORMULÁRIO PÓS-ATIVIDADE

TEORIA DA MUDANÇA
•

Teoria da mudança descreve como a sua organização ou projeto tem o objetivo de gerar impacto social

•

É uma ferramenta multifuncional, ajudando a articular a sua missão, definir a sua estratégia e fornecer
um roteiro para a medição de impacto. Permite descrever a necessidade que você deseja resolver.
É quase sempre melhor envolver várias pessoas ao desenvolver uma teoria da mudança. O processo em
si começa por identificar o grupo com o qual está a trabalhar, definindo as suas necessidades e
esclarecendo o objetivo final que deseja atingir.
Uma vez que tenha definido a sua meta, você precisa trabalhar de trás para frente através das etapas ou
dos resultados intermediários necessários para alcançá-la. Precisa de considerar como as suas
atividades farão essa mudança acontecer. Ao longo desse processo, precisa pensar em facilitadores condições que precisam estar em vigor para que o projeto funcione - e que evidências encontram-se
relevantes para a sua teoria da mudança.

TEORIA DA MUDANÇA
Uma boa teoria da mudança pode revelar:
Se você está fazendo as atividades certas para atingir seus
objetivos;
Se há coisas que você faz que não ajudá-lo a alcançar seus
objetivos;
Quais atividades e resultados você pode alcançar sozinho e
que você não pode alcançar sozinho; E
Como medir seu impacto.

TEORIA DA MUDANÇA

Exemplos de projetos de participação do Reino Unido

Questão: Abuso e violência contra as
mulheres
Solução: Grupo de meninas de
conscientização.

Questão: Jovens não ouvidos
Solução: Podcast registrando a visão dos jovens.

MONITORAMENTO E DOCUMENTAÇÃO
POR JOVENS
Case Study: Rhianydd’s Volunteering Experience - SAFE
https://volunteeringmatters.org.uk/casestudy/safe-rhianydds-story/
Podcast:Youthcast - Positive Futures London
https://soundcloud.com/youthcast-pfl/powerofstopandsearch
Short Film: Trap House – WASSUP
https://vimeo.com/261124320

AVALIAÇÃO
• Estudos de caso, formulários de feedback, resumos de impacto estão principalmente ligados aos principais
objetivos de um projeto, que podem ser diferentes dos resultados alcançados por indivíduos.
• Portanto, os resultados e objetivos precisam levar em conta dois elementos:
1) Os Projetos visam e objetivos e se eles foram alcançados.
2) As próprias realizações e metas do Jovem que podem não ser necessariamente os resultados iniciais
identificados.
3) Portanto, a avaliação é o processo de todos os resultados de qualquer projeto. Estes podem ser objetivos
organizacionais, objetivos individuais ou objetivos do projeto.
• É importante captar a avaliação do jovem trabalhador e do jovem.

