Rede Nacional de Responsabilidade Social das Organizações

Objetivo
O Peddy Paper é uma atividade da REDE RSO PT, que tem como objetivo sensibilizar as
temáticas da responsabilidade social organizacional junto das organizações, das famílias e da
população em geral. Esta iniciativa terá lugar no dia 21 de novembro de 2015 (sábado), pelas
09h00 prevendo-se que decorra até às 12h30, no Pavilhão Polidesportivo de Alcântara, sita
Calçada da Tapada, 1300- 551 Lisboa (coordenadas: 38° 42' 21.84'' N 9° 11' 2.37'' W).
Organização
A organização do Peddy Paper é promovida pelos membros da REDE RSO PT: a Comissão para
a Cidadania e Igualdade de Género(CIG), o Centro de Formação Profissional para o Comércio e
Afins(CECOA), a Gebalis-Gestão do Arrendamento Social em Bairros Municipais de Lisboa, a
Transportes de Lisboa (Carris, Metropolitano de Lisboa e grupo Transtejo/Soflusa), a Fundação
PT, a União de Mulheres Alternativa e Resposta(UMAR), a Associação Voz do Amor, e conta
com o Apoio Institucional da Junta de Freguesia de Alcântara, da Associação Nacional de
Jovens(ANJE), da Village Underground Lisboa e da Semana Europeia das Pequenas Empresas
2015.
O Peddy Paper tem o apoio do Projeto C-EO - Coach para oportunidades empreendedoras,
financiado pelo Programa Leonardo da Vinci, que trabalha o empreendedorismo, visando
capacitar formadores/as e profissionais ligados à área do emprego e da formação profissional,
no aumento do capital empreendedor/a e «empreendedor/a» de cidadãos/cidadãs europeus
(entidade promotora CECOA).
A participação é gratuita e aberta à população em geral e a todas as organizações. As fichas de
inscrição devem ser enviadas para o email: diogo.amaral@jf-alcantara.pt até ao dia 17 de
novembro de 2015.
Condições de participação
No início da prova todos/as participantes recebem um kit. Esta iniciativa tem um limite
máximo de 100 participantes,, que devem formar equipas no mínimo 4 participantes e no
máximo 6 (a inscrição individual será integrada numa equipa). Aconselha-se a utilização de
calçado confortável e casaco impermeável se as condições climatéricas o exigirem. O percurso
tem o acompanhamento de forças especiais de bombeiros e de policiais.
Participe nesta iniciativa de caráter lúdico e solidário em que os/as participantes contribuem
com um produto de higiene e/ou uma peça de roupa, para se doar às pessoas sem-abrigo.
Prémios
Os resultados do Peddy-Paper da RSO PT serão divulgados no próprio dia. A actriz São José
Lapa é a Embaixadora da 3ª Edição do Peddy-Paper da REDE RSO PT e entrega dos prémios às
equipas vencedoras.
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FICHA DE INSCRIÇÃO
Sexo: Mulher___

Homem___

Assinale por favor se faz parte de uma equipa ou se inscreve individualmente:

Equipa _____________________________

Pessoa Individual _______________

NOME
Nº CARTÃO CIDADÃO/Ã OU
Nº BILHETE DE IDENTIFICAÇÃO

CONTACTO TELEFÓNICO/
EMAIL

ENTIDADE/EMPRESA/FAMÍLIA/
GRUPO DE AMIZADE

SIM - MEMBRO DA REDE RSO PT

Assinale com X se for membro

NÃO - MEMBRO DA REDE RSO PT

Assinale com X se não for membro
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Identificação de produtos de higiene e/ roupa
Assinale com X o produto e/ou roupa sff.

PRODUTOS
HIGIENE

X

ROUPA DE ADULTO

X

ROUPA DE CRIANÇA

Gel de banho

Roupa
mulher

interior

de

Roupa interior de menina

Creme
hidratante

Roupa interior
homem

de

Roupa interior de
menino

Sabonete

Blusa/t-shirts

Blusa/t-shirts

Pasta dentes

Casaco

Casaco

Escova de dentes

Camisola

Camisola

Pensos
higiénicos

Pulôver

Pulôver

Champô

Camisa

Camisa

Saia

Saia

Giletes barbear

Calças mulher

Calças menina

Desodorizante

Calças homem

Calças menino

Creme
barba

para

A organização deste Peddy Paper agradece toda a colaboração prestada.
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