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ANotίcia
Embaixador da França
em Moçambique visita
os projectos ESSOR na
cidade da Beira.

Visita aos projectos de Formação e Inserção Profissional, Educação e Balcão de Informação e Orientação Social e
Profissional, implementados pela ESSOR em parceria com as Organizações de Base Comunitária, financiado pela Agência
Francesa do Desenvolvimento.

NO CORAÇÃO
DA NOSSA
COMUNIDADE
O Embaixador de França em Moçambique, Sr.
Bruno CLERC é recebido pelas Organizações
de Base Comunitária que, em parceria com a
ESSOR, implementas as actividades nas
comunidades mais desfavorecidas da cidade
da Beira e Dondo.
Compreender de perto o papel da ESSOR e o
impacto dos seus projectos nestas
comunidades e mais do que isso perceber a
qualidade das acções e a contribuição para a
melhoria da vida dos nossos beneficiários….
Esta foi mais do que uma visita, uma viagem
na realidade do nosso povo Moçambicano!

Conhecer
as
áreas
de
intervenção de ESSOR, na Beira
A formação e inserção profissional, porque
o trabalho do um novo futuro ao Homem e
ao seu Pais. ESSOR implementa Balcões de
emprego; formações humanas a fim de
desenvolver capacidades positivas dos
jovens para o emprego; formações
profissionais adaptadas ao mercado do
trabalho
local;
acompanhamento
personalizado na inserção profissional ou
criação da sua empresa.
A educação, porque ela é a chave para um
bom início da vida. ESSOR implementa
actividades na área do pré-escolar e para os
adolescentes
actividades
culturais,
desportivas e de educação a cidadania.

Um trabalho em rede, multi-actores
que visa a acessibilidade da
comunidade aos serviços sociais
públicos, de educação e de formação
profissional.

A informação e orientação social e
profissional, um projecto que nasce para
reforçar as acções das outras áreas de
intervenção da ESSOR.

A Missão de ESSOR é de ajudar as populações mais vulneráveis a adquirir meios a fim de melhorar de forma
sustentável a sua condição de vida

