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	Name 4: Urban Farmers
	Name 5: POISE-03-4639-FSE-001022
	Name 6: Criação de clube Urban Farmers, para promover a saúde mental e física dos seus beneficiários, mediante a mobilização de um dispositivo de intervenção adequado a atuar aos níveis da prevenção, da terapia, da inclusão e coesão sociais, por via do desenvolvimento pessoal e da melhoria da participação social
	Name 7: Vila Nova de Gaia
	Name 8: ADRITEM
	Name 9: 2022-01-10
	Name 10: 2021-07-15
	Name 11: 2022-12-31
	Name 12: 123 781,90 €
	Name 13: 86 647,33 €
	Name 14: 37 134,57 €
	Name 15: A iniciativa está suportada numa estrutura organizativa, o Clube Urban Farmers, e numa estrutura física dedicada à produção e experimentação de produtos agrícolas, hortícolas e florícolas, instalada no Parque Municipal da Lavandeira, em Vila Nova de Gaia, sendo extensível a todo o Município.Pretende-se assim, combater o problema social, agravado pela pandemia de COVID 19, que consiste nos elevados níveis de doença mental, sob várias formas, designadamente, stress, ansiedade, depressão, e burnout, dos públicos identificados, com especial incidência nos profissionais de saúde, entre os quais a prevalência de problemas de saúde mental é 2,5 vezes superior à população em geral.No contexto do referido Clube Urban Farmers, a iniciativa desenvolve atividades de Avaliação diagnóstica, Capacitação e experimentação em técnicas de agricultura, horticultura e de floricultura urbanas, de criação e dinamização de uma comunidade de aprendizagem e entreajuda, bem como de concepção e realização de workshops temáticos sobre a agricultura biológica e sustentável, abertos á comunidade.Prevê beneficiar diretamente 200 pessoas e tem como indicador de impacto a melhoria do bem-estar dos beneficiários, nos domínios do desenvolvimento pessoal, das relações interpessoais, do bem-estar físico e do bem-estar emocional.
	Name 16: 


