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ONG FACOLSIDA capacitada para melhor atender as comunidades
O Fórum de Associações Comunitárias de Luta contra Sida
(FACOLSIDA) beneficiou, entre os dias 23 e 27 de abril de 2018, de
uma formação em “Métodos de Participação Comunitária, no âmbito do GAP - Gabinete de Apoio Permanente do UE-PAANE Fase di
Kambansa. A ação, que contou com a participação de 20 membros,
veio na sequência da identificação de alguma dificuldade por parte
das associações membros do FACOLSIDA na articulação e mobilização das comunidades, de modo a procurar uma ampla participação
destas nas concertações e fóruns de tomada de decisão.
“Aprendemos a elaborar projetos comunitários na área de VIH/
SIDA, levantar dados acerca das comunidades e saber como atuar
na mesma. Resumindo, aprendemos a trabalhar COM a comunidade
e não NA comunidade”, explicou Camilo Quintino Ié, membro do
FACOLSIDA na região de Oio.

Formação ministrada pelo CENJOR começa a dar frutos
Oriundo da Formação Pedagógica Inicial de Formadores ministrada
pela instituição portuguesa CENJOR (Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas) a 10 jornalistas e profissionais da
comunicação social guineenses ligados as áreas técnicas, o Grupo
Informal de Formadores de Jornalistas ministrou sua primeira formação. A atividade aconteceu entre os dias 07 e 11 de Maio de
2018 em Gabú, congregando mais de 10 comunicadores vindos das
RC de Bafatá, Boé, Cambadju e Pitche.
A formação visava, entre outros, apetrechar os formandos com
ferramentas teóricas e práticas sobre o Jornalismo, com destaque
para Comunicação para o Desenvolvimento, Técnicas de Comunicação, Ética e a Deontologia Profissional, e Géneros Jornalísticos,
possibilitando assim que os mesmos exerçam as suas atividades com
maior qualidade e rigor, observando os padrões éticos e deontológicos da profissão.

“A Contratação dos Recursos Humanos da Função Pública”
Este foi o título do 3º Djumbai do UE-PAANE Fase di Kambansa. A
atividade teve como objetivo ser um espaço de reflexão sobre a
gestão transparente dos Recursos Humanos (RH) na Função Pública
do Estado Guineense e teve lugar em Bissau no dia 19 de Junho de
2018, no Centro Cultural Franco Bissau Guineense.
O Djumbai contou com a presença de 48 participantes, dos quais se
destacam representantes do Ministério da Função Pública, representantes dos sindicatos de trabalhadores, funcionários de diversas
entidades estatais, estudantes universitários e recém-licenciados,
para além de membros de Organizações da Sociedade Civil (OSC) e
do público em geral.

Sessões de Reforço do GAP
Um Órgão de Comunicação Social e Comunitário – Rádio Djan Djan;
dois Sindicatos – SINETSA e SINQUASS; duas Redes – RENISAENF e
PAMOJA; e uma ONG, neste caso consórcio – ADS, APROMODAC e
CEPRODEC, estas foram as 06 organizações que beneficiaram das
Sessões de Reforço implementadas no âmbito do GAP do UE-PAANE
FdK.
Estas Sessões objetivavam estabelecer um processo de seguimento
pós formação para que se pudesse avaliar como as organizações
estão a implementar as aprendizagens e competências desenvolvidas com as ações de formação que receberam. Neste sentido,
foram selecionadas algumas organizações apoiadas pelo GAP, tendo
em conta a tipologia e a época na qual beneficiaram do apoio – as
que tiveram tempo para por em marcha algum tipo de ação.

Formação em “Gestão do Ciclo do Projeto”
Teve lugar entre os dias 11 e 29 de Junho do ano em curso, em
Bissau, a formação em “Gestão do Ciclo do Projeto”. A ação tinha
por objetivo aumentar as capacidades em gestão de projeto das 22
Organizações da Sociedade Civil (OSC) e Órgãos de Comunicação
Social e Comunitários (OCSC) que receberam apoios no âmbito do
GAP do UE-PAANE FdK.
Esta formação foi precedida de um diagnóstico que teve como
objetivo identificar as necessidades específicas de reforço de capacidades das OSC/OCS nas diferentes fases da Gestão de Ciclo de
Projetos, tendo em consideração a tipologia, o nível de experiência, assim como as competências e conhecimentos de base dos formandos. Tal possibilitou determinar prioridades e necessidades
comuns e a elaboração de cenários de formação com orientações
de conteúdos e metodologia adequada a diferentes níveis.

Sessão de Avaliação do Gabinete de Apoio Permanente
O GAP – Gabinete de Apoio Permanente, atividade inovadora
da Fase di Kambansa do UE-PAANE, disponibilizou apoios a 22 Organizações da Sociedade Civil (OSC) e Órgãos de Comunicação Social e
Comunitários (OCSC), através de ações de capacitação personalizadas, práticas e baseadas em solicitações das próprias entidades
seleccionadas. Para avaliar este percurso, teve lugar no dia 03 de
Julho de 2018, no Centro Cultural Português, a Sessão de Avaliação
do GAP.
Fazendo uso de uma metodologia dinâmica, a equipa de implementação do GAP juntamente com a coordenação do projeto UE-PAANE
FdK convidou os representantes das OSC/OCSC a avaliarem as diferentes atividades em diferentes pontos, que foram desde o lançamento e avaliação dos pedidos de apoio até a monitorização dos
mesmos.

Outras atividades de apoio no quadro do GAP|UE-PAANE Fase di Kambansa
Apoio às OSC na inscrição/atualização no PADOR
Nº Organizações apoiadas até a data: 65
Funcionamento do Centro de Recursos
Nº Utentes até a data:
-antigos (fase anterior do programa): 42 / -novos: 48
Reserva da sala de formação para atividades
Nº de reservas (Maio a Julho): 03
Tipo de atividades: Formações e Encontro.
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