Relatório
Atividades

"Quando se sonha sozinho, é apenas um sonho. Quando
sonhamos juntos, é o começo da realidade.“
(D. Quixote)

Preâmbulo
É chegado o momento de fazer mais um balanço anual sobre a atividade da AIJA. Foi um ano de
intenso trabalho e dedicação, não só por parte da direção, mas também por todos os colaboradores
que, diariamente, se esforçam em prol do desenvolvimento pessoal, do bem-estar e lazer dos nossos
utentes. Foram desafios colocados diariamente que fazem adivinhar a complexidade da gestão. No
ano em análise, estes desafios foram sendo superados de forma positiva. Conseguimos, para além da
consolidação das metas atingidas nos anos anteriores, superar alguns objetivos, como foi o caso da
primeira fase das obras de adaptação do edifício com especial colaboração da Câmara Municipal de
Paredes, parceiro inestimável da instituição, com a qual assinamos o Contrato de Comodato.
Para além desta imprescindível parceria, várias outras instituições, empresas e particulares,
sem esquecer os nossos associados, contribuíram para que 2019 fosse um ano com sustentabilidade
financeira.
Tivemos como prioridade, a criação de condições para a adaptação das instalações da AIJA e
a futura formalização do Pedido de Licenciamento da atividade para o estabelecimento de apoios
sociais-CAO, (processo que terá de ser acompanhado pelo Núcleo das Respostas Sociais- NRS, após o
recente reconhecimento de IPSS).
Pretendeu a Direção fomentar a implantação de atividades/projetos que permitissem
envolver o maior número de associados e toda a comunidade em geral, tendo como princípio base,
potenciar recursos da referida comunidade. Apostámos na:
•

Qualificação das equipas de apoio direto;

•

Melhoria da qualidade da prestação de serviços já implementados;

•

Na

participação

dos

utentes

nas

atividades

autodeterminação;
•

Na promoção de ambientes facilitadores da inclusão;

•

Na consolidação da identidade institucional.

desenvolvidas

e

na

sua

Em 2019 um dos maiores desafios foi a obtenção de meios financeiros para a realização de
obras de adaptação das instalações, necessárias para o licenciamento da resposta social CAO e do
respetivo Contrato de Cooperação, por parte da Segurança Social.
Realizámos:
•

Feirinha de natal
Junta de Freguesia de Lordelo
22 de dezembro

•

Concerto Solidário
Casa da Cultura de Paredes
14 de dezembro

•

Espetáculo Peter Pan - Oferta ANA Aeroportos
Norte Shopping
3 dezembro

•

Magusto solidário
9 de novembro
AIJA

•

Participação nas I jornadas desportivas inclusivas
Câmara Municipal de Paredes
26 setembro

•

Medalha de Mérito Social - Lordelo Agradece.
1 de Julho 2019

•

Participação no Campeonato de Boccia
Câmara Municipal de Paredes
junho

•

LORDELO EM SAPATILHAS
Caminhada Solidária a favor da AIJA
Junta de Freguesia de Lordelo
10 de junho

•

Francesinha Solidária
Restaurante Saibro
7 de junho
Rebordosa

•

Francesinha Solidária
Restaurante Garfo Real

4 de maio
Maia
•

Jantar de solidariedade com a AIJA
Arco Maior-Porto
5 de abril

•

Noite de fados de Lisboa e Coimbra
Marta e grupo Xailes e Capas
16 de março
Junta de freguesia de Lordelo

•

Jantar de Reis
Famílias, utentes, colaboradoras e Direção
8 janeiro

•

Venda de camisolas, canetas, porta chaves, Tikas e chinelos solidários

•

Angariação de donativos

•

Angariação de associados.
A primeira fase está atingida. A partir de agora, será responsabilidade de todos, angariar

novos associados, cuidar dos recursos, gerir os gastos, otimizar a angariação de fundos (venda de
camisolas, canetas, porta chaves e de trabalhos feitos pelos utentes e associados), bem como outras
iniciativas que a Direção e toda a comunidade deverão promover. Lutar pelo projeto AIJA foi, é e será
o desafio em prol dos nossos jovens.

A Direção

