Relatório e Contas
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A associação “AIJA – Associação para a Inclusão de Jovens e Adultos” tem por objetivo principal a
promoção da inclusão ao longo da vida das pessoas com deficiência ou com incapacidades
relacionadas com dificuldades ao nível das funções do corpo, atividade e participação.
Tendo um plano de ação anual, algumas das atividades no plano continuam em concretização, sendo
que a maioria das mesma se encontram já iniciadas e sobre as quais vamos explanar de seguida:

Implementação da Associação
Divulgar a AIJA, na comunidade envolvente e na sociedade em geral


Estabelecimento de contactos de forma a conhecê-las e dar-se a conhecer, criando
sinergias, e verificando as valências já existentes, estabelecendo eventuais
protocolos de utilização de alguns serviços.

Compra de carrinha adaptada de 9 lugares (sinalizada com 10 mil euros)


Angariação de fundos e realização de eventos para a sua aquisição

Vagas para utentes


Divulgar a existência das vagas / Preparar entrada de novos utentes (3 novos
utentes)

Reduzir custos de funcionamento, implementando procedimentos de controlo


Análises dos gastos/Controlo dos custos/Sensibilização de colaboradores



Diminuição dos custos de funcionamento

Angariação de fundos /donativos


Lançamento de campanhas mecenáticas de angariação de fundos/donativos

Candidatura a financiamentos


Selecionar programas a que a Aija possa concorrer desenvolvendo processos de
candidatura após o reconhecimento de IPSS e ONGPD

Parcerias


Manter parcerias existentes / Desenvolvimento de novas parcerias

Angariação de novos associados


Lançar campanha de angariação de novos associados e incentivo ao pagamento
regular das quotas

Qualidade dos serviços prestados

Intervenção técnica/Melhoria de práticas


Implementação de prática baseada na qualidade de vida e centrada na pessoa



Implementação do PDI e registos



Aumento da equipa técnica: TO (maior carga horária)

Divulgação da AIJA
Facebook


Atualização semanal do Facebook

Participação nos eventos desenvolvidos por entidades parceiras e pela comunidade envolvente


Participação nas atividades e eventos contempladas no CLDS de Paredes, da
Câmara Municipal de Paredes, Junta de freguesia de Lordelo e de outras entidades
da freguesia

Atividades com Utentes
Visitas à comunidade e de lazer


Realizar visitas, colónia de férias

Terapia assistida por animais


Atividades assistidas por cães

Apoiar e informar cuidadores

Maior participação dos utentes na tomada de decisão sobre sua vida


Exercer a autodeterminação

Promover um ambiente facilitador da inclusão



Aumentar a atividade e participação dos utentes



Dinamizar ações de formação para as partes interessadas, sobre atitudes positivas
e comportamentos a adotar na relação e na comunicação com pessoas com
deficiência/incapacidade

Atividades desenvolvidas:

















Participação nas feiras de artesanato de Lordelo e Gandra – 23-12-2017 e 02 e 03-122017;
Jantar solidário - Al Porto-Restaurante Italiano – 01-12-2017;
Magusto Solidário - AIJA - Associação para a Inclusão de Jovens e Adultos, 11-112017;
Jogo de futebol Solidário – Lordelo – 04-11-2018;
IV Colónia de Férias AIJA, na Quinta da Fonte Quente-Tocha, de 13 a 18-08-2017;
Sessão de hipoterapia na AEMP - Associação Equiterapêutica de Porto e Matosinhos,
24-07-2017 - Leça Da Palmeira;
Teatro Solidário Fio Oriana – Teatro do Bolhão – 11-02-2017;
Sessões de Psicomotricidade – uma sessão semanal;
Terapia Assistida por Animais – Ladra Comigo, duas sessões mensais;
Venda solidária de livros (lucros revertem 100% para a associação);
Venda de canetas e camisolas;
Obras de melhoramento das instalações;
Aquisição de material de suporte às atividades ocupacionais;
Contratação do pessoal técnico e auxiliar;
Participação nas atividades lúdicas e recreativas camarárias ”Vamos à água” e
“Viagem no comboio do pai Natal”;
“Sextas-feiras na cozinha” – Confeção de refeição;

Sabendo que os recursos financeiros da AIJA são bastante escassos, foi possível através de
uma gestão orçamental e financeira rigorosa controlar os gastos, rentabilizando ao máximo os
rendimentos obtidos.
A AIJA foi capaz, através do trabalho, empenho e esforço dos seus órgãos sociais,
colaboradores, sócios e utentes, diversificar algumas fontes de receitas, nomeadamente através da
angariação de fundos.

A direção

Ilda Taborda

