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The project
FACT FOR MINORS
Fostering Alternative Care for Troubled Minors

O projeto
FACT FOR MINORES
Alternativas para o acolhimento de jovens com problemas
de comportamento

TARGET
Children with psychological, psychiatric or personality disorders hosted by
alternative care communities or socio-educational communities as a consequence of penal measures.

ALVO
Crianças com perturbações psicológicas, psiquiátricas ou de personalidade
institucionalizadas em casas de acolhimento ou em centros educativos como
consequência de medidas penais.

MISSION
To define a set of common procedures, tools, terminology, between the different institutions or agencies who take therapeutic and socio-educational care
of this children, testing a new holistic, multi-agency and multi-disciplinary approach.

MISSÃO
Definir um conjunto de procedimentos comuns, ferramentas e terminologia
entre as diferentes instituições e agências que prestam cuidados terapêuticos
e socioeducativos a estas crianças, testando novas abordagens holísticas, interinstitucional e multidisciplinar.

ACTIVITIES
• Capacity building with professionals working with or for children in
alternative care in through an e-learning platform
• Identification, adaptation and testing of successful intervention
methods
• Reinforcing of multi-agency and multi-disciplinary cooperation in the area
of child protection
• Development of outputs so to ensure maximum impact, visibility and
sustainability of the project results, raising awareness on the rights
of children in alternative care

ATIVIDADES
• Capacitação dos profissionais que trabalham com ou para crianças institucionalizadas através de uma plataforma e-learning
• Identificação, adaptação e teste de métodos de intervenção bem sucedidos
• Reforço da cooperação interinstitucioal e multidisciplinar na área da proteção das crianças
• Promoção da divulgação da investigação que garanta um grande impacto, visibilidade e sustentabilidade dos resultados do projeto, potenciando a
consciencialização para os direitos das crianças em acolhimento

EXPECTED RESULTS

• Alternative care professionals better equipped to address the needs of
children with mental health disorders

• Children in alternative care under penal measures and with psychiatric or
personality disorders guaranteed timely and effective responses to their
educational, social and therapeutic needs
• National institutions and public bodies committed to enhancing the child
protection system and child protection system changes boosted in the 5
partners’ countries

RESULTADOS ESPERADOS
• Capacitar os profissionais da área do acolhimento de mais conhecimento
teórico e prático promovendo a sua capacidade de atender de forma efetiva às necessidades das crianças com problemas de saúde mental
• Garantir que as crianças em acolhimento, a cumprir medicas penais, e que
apresentam psicopatologia, tenham respostas oportunas e efetivas às suas
necessidades educacionais, sociais e terapêuticas
• Promover o envolvimento das instituições nacionais e parceiros públicos
na mudança e melhoria dos sistemas de proteção de crianças nos 5 países
parceiros
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