Candelária, Fevereiro de 2015

Plano de Ação 2015

Em 2015, a Associação de Juventude de Candelária comemora o seu
20.º Aniversário a 13 de Junho de 2015, é nossa intenção celebrar
condignamente esta data, através do lançamento de um álbum fotográfico com
os nossos 20 anos de atividade.
A entrada em vigor, em 2014, do novo modelo de financiamento dos
acordos de cooperação

- Valor Cliente, no imediato não acarretou grandes

alterações nos montantes da comparticipação financeira , ao nossos acordos
de Cooperação protocolados com o ISSA, IPRA, mantivemos praticamente os
mesmos montantes.
No entanto, no futuro este novo modelo se não

tiver em conta os

quadros de pessoal, nomeadamente os custos das subidas de categoria,
diuturnidades

e

futuros

aumentos

salariais

pode

trazer

grandes

constrangimentos às instituições, esta situação é periclitante, pois neste
momento já temos valências como o caso dos CATL`s cuja comparticipação
financeira do ISSA, IPRA é insuficiente para fazer face às despesas de pessoal
autorizadas pelo ISSA, desde a alguns anos que estes centros de custos estão
com saldos negativos , mesmo contabilizando as receitas

vindas da

comparticipação familiar.
Em 2014, obtivemos a promessa do ISSA, IPRA de que iria proceder ao
pagamento às instituições dos retroativos das subidas de

categoria e

diuturnidades do pessoal relativas a 2011,2012 e 2013. Salientamos que a AJC
tem a sua situação regularizada junto dos trabalhadores até 2012, em 2013
não foi efetuada nenhuma regularização a este nível, pelo fato de não termos
tido autorização do ISSA . Pelo que estamos e prever durante o ano de 2015,
regularizar as subidas de categoria e diuturnidades vencidas em 2013.
No entanto,

fica a preocupação com as subidas de categoria e

diuturnidades vencidas em 2014 e anos subsequentes em virtude do novo
modelo de financiamento.
Em 2015, vamos dar continuidade ao trabalho desenvolvidos nos últimos
11 anos, nomeadamente manter as valência protocoladas com a Segurança
Social : CATL`s. centros Convívio Idosos, Centro Comunitário,
Apoio

Familiar

e

Acompanhamento

Parental,

Protocolo

Centro de
da

equipa
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Multidisciplinar Especializada de RSI e a outros serviços que prestamos na
nossa comunidade, nomeadamente transporte escolar e banco alimentar.
Pretendem-se dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela oficina de
expressão corporal e dramática do 1º e 2º ciclo, pois o grupo tem se mantido
apesar de se ter verificado muitas faltas o que dificultou a produção final de
uma peça, pelo que teremos em 2015 de alterar a estratégia, nomeadamente
no grupo de teatro infantil.
E nossa intenção é dar continuidade ao Grupo de Dança JuveDance e
ao JuveDance Kid`s – grupo de dança com crianças de 1º e 2º ciclo, criado em
2014 na sequência do jovem voluntário que iniciou o grupo dos jovens ter
integrado uma candidatura ao programa PROSA na nossa associação.
Pretendemos desenvolver algumas ações de sensibilização ambiental
usando a expressão plástica e dramática , no âmbito da temática do projeto
educativo dos CATL`S.
No âmbito da nossa Loja Eco – Atlântida, em sistema de co –gestão
com a Cresaçor,

estamos a prever uma maior dinamização do

turismo

inclusivo, nomeadamente junto de pessoas com necessidades especiais.
É nossa intenção

dar continuidade à implementação do plano de

igualdade de género na nossa associação.
Relativamente ao sonho à muito acalentado de construção de uma sede
para a

nossa associação com o intuito de

concentrar numa mesma

infraestrutura as nossas valências na freguesia de Candelária e de lhes dar
um espaço condigno para desenvolvimento das suas atividades , o projeto de
arquitetura de remodelação e ampliação do edifício da Casa do Povo de
Candelária encontra-se concluído e já teve aprovação da CMPDL, em 2015
iremos aguardar a abertura das linhas de financiamento para avançar com a
candidatura, estamos a prever efetuar a nossa candidatura

no âmbito do

programa Prorural.
O presente plano de ação, na sua estruturação, agrupa valências que
seguem as mesmas linhas orientadoras, esta opção metodológica de
organização do presente documento, evita a repetição de objetivos e planos de
atividades, uma vez que a nossa associação tem protocoladas, com o ISSA
valências idênticas, mas em freguesias diferentes, como é o caso dos CATL`s
e dos Centros de Convívio para Idosos.
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Valências da Instituição
 CATL Candelária ( ATL “Lagartixas Saltitonas” )
 CATL Sete Cidades ( ATL “ Vale Encantado” )
 Centro de Multiactividades ( Oficinas de Expressão Corporal e Dramática,
Centro Recreativo com sala multimédia na Freguesia da Candelária)
 Centro de Apoio Familiar e Acompanhamento Parental
 Centro de Atendimento e Acompanhamento Psicossocial de RSI
 Centro Comunitário
 Centro de Convívio para Idosos de Candelária
 Centro de Convívio para Idosos das sete Cidades
 Centro de Convívio para Idosos dos Mosteiros

1. Centros de Atividades de Tempos Livres
As equipas de trabalho dos CATL`s adotaram como temática do projeto
educativo , para o próximo triénio a Educação Ambiental.
Projeto Educativo Triénio Setembro 2014 a Agosto de 2017
A temática do projeto educatico é

- “A educação para o respeito e

cuidado a ter com ambiente”, tendo –se estabelecemos as seguintes áreas
prioritárias de atuação:
1. Educar para a importância da preservação do meio ambiente;
2. Promover a participação da comunidade nas actividades da Instituição.
Para cada prioridade de intervenção foram definidos objetivos e
apresentadas algumas estratégias para atingir os mesmos. Estas estratégias
apresentadas são pontos de referência para a conceção das ações/atividades
a projetar nos planos de ação anuais e mensais de algumas das valências da
Instituição.
Prioridade de Intervenção 1 - Educar para a importância da preservação
do meio ambiente
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Objectivos

Estratégias

 Implementação, no dia a dia, de hábitos ecológicos
ativos no respeito pelo meio ambiente local e
regional
 Desenvolvimento de atitudes de respeito pelo
ambiente
 Consciencialização de cuidados a ter com o
ambiente
 Sensibilização da valorização dos espaços verdes
das valências da Instituição e do meio envolvente
 Sensibilização para a não destruição e poluição das
florestas, matas, lagoas e ribeiras
 Reconhecimento da importância da diminuição do
consumo de diferentes bens e materiais - água, gás,
electricidade, detergentes, químicos, entre outros
para a  Sensibilização da comunidade para a necessidade
política dos
de preservar o ambiente
(reduzir,
reciclar e  Reconhecimento da importância da diminuição do
consumo de diferentes bens e materiais - papel,
plástico, vidro, metal, entre outros
 Promoção da reutilização de materiais de
desperdício nas rotinas diárias, nos diferentes
espaços de vivência do ambiente educativo
 Realização de atividades com materiais reutilizáveis
e recicláveis
 Construção e aquisição de instrumentos de trabalho
capazes de auxiliar na concretização das tarefas a
implementar
 Incentivo às práticas de separação de resíduos na
Instituição e no ambiente familiar

Educar
para
o
respeito e cuidados a
ter com o ambiente

Incentivar
prática da
4
R’s
renovar,
reutilizar)

Prioridade de Intervenção 2 - Promover a participação da comunidade nas
atividades
Objectivos
Incrementar
participação
comunidade

Estratégias
a
da

 Promoção de atividades com a participação ativa da
comunidade
em
convívios
e
ações
de
sensibilização;
 Agendamento
de
reuniões
em
horários
convenientes para os pais/encarregados de
educação.
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Para

além destas

áreas que

seleccionamos

como

prioritárias,

pretendemos trabalhar com as nossas crianças a temática da saúde e higiene
pessoal, como fazemos todos os anos, pois nunca é demais sensibilizar para
hábitos de vida saudável e desenvolver nas crianças esta consciência, bem
como continuar a

trabalhar os valores de convivência , nomeadamente o

respeito pelos outros, a tolerância e as igualdades.

Cada CATL realizou o seu plano de ação anual tendo em conta estas
prioridades de intervenção e estratégias definidas no projeto educativo.

1.1. CATL`s – “Lagartixas Saltitonas” e “Vale Encantado”
Ambos os CATL`s funcionam em salas cedidas pelas Escolas de 1ºciclo
das respetivas freguesias.
Em 2015 , estamos a prever a existência de listas de espera em ambos
os CATL´s, tendo em conta o número de inscrições realizadas em 2014 e de
alguns pedidos que já nos chegaram.
Em 2014, foi realizada e aceite uma candidatura ao programa Estagiar T
na área da animação sócio recreativa infantil, pelo que em Janeiro de 2015
iremos receber uma estagiária que irá dinamizar atividades juntos dos CATL`s
e dos Idosos.
No CATL “ Lagartixas Saltitonas” estão inscritos 5 crianças de 5º e 6
anos, que frequentam o CATL 2 dias na semana , nos último 2 trimestre de
2014 estas crianças apresentaram comportamentos inadequados e estavam a
destabilizar o CATL – pelo que decidimos com a concordância dos pais que
estas crianças iriam passar a estar na nossa valência CRJ com um
acompanhamento diferente do que é oferecido aos nossos utentes do CRJ,
estas crianças têm vigilância permanente, beneficiam do serviço de transporte
do CATL, e participam nas saídas, festividades , acções de sensibilização e
outra atividades mais marcantes do CATL. E a monitora do CATL desenvolve
atividades especificas para este grupo de crianças.

Objetivo Geral
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Promover a

ocupação de tempos livres das crianças de forma

pedagógica, trabalhando vários domínios de actividade e fomentando a
transmissão de valores, atitudes e práticas que contribuam para a formação de
cidadão conscientes e participativos, visando a formação integral da criança.

Objetivos Específicos


Incrementar a participação dos pais/encarregados de educação nas
atividades do ATL.



Promover a aquisição de hábitos

que visam a promoção do meio

ambiente;


Criar hábitos de civismo e de cooperação com o outro.



Diminuir as situações de conflito entre as crianças.



Formar crianças autónomas e participativas.



Promover a autoestima e a autoconfiança.

População - Alvo
Crianças do 1º e 2º ciclo Básico das freguesias de Candelária e das Sete
Cidades.
Pelo facto da zona não oferecer infraestruturas para acolher crianças
dos 3 aos 6 anos de idade, entre o fim do horário da pré- primária e o horário
do fim da jornada de trabalho dos pais, os nossos ATL`s aceitam crianças com
menos de 6 anos de idade,. Desde que estas sejam autónomas e os pais
estejam a trabalhar e não têm com quem deixar as crianças.
Valência
CATL

“Lagartixas

Nº de Crianças
Saltitonas”

-

27

CATL “ Vale Encantado” – Freguesia

20

Freguesia de Candelária

de Sete Cidades

Metodologia de trabalho
Mensalmente é realizado um plano de atividades, definindo atividades,
objetivos e recursos, este plano é materializado num plano semanal de
descrição de atividades a realizar por dia da semana.
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Ações a Desenvolver
As atividades a desenvolver nestes CATL`s serão realizadas tendo em
vistas os objetivos e estratégias definidas no Projeto Educativo.
 Desenvolvimento de actividades Lúdico – pedagógicas nos ATL`s que
integram as áreas de expressão plástica, musical, dramática, multimédia e
desportiva, jogos, tendo em vista sempre os objetivos do projeto educativo;
 Promover a Reciclagem de materiais nos CATL`s;


Desenvolver atividades plásticas que promovam a reutilização de materiais;

 Desenvolver sessões de sensibilização ambiental , no âmbito da poupança
da água, da importância da floresta, etc;
 Transmissão dos valores de convivência: respeito, civismo, tolerância,
igualdade;
 Brincar ( desenvolver brincadeiras livres, jogos tradicionais, brincadeiras de
interior e de exterior) - Garantir momentos de lazer e divertimento, porque o
acto de brincar é fundamental para o desenvolvimento saudável e
equilibrado das crianças. E como a brincar também se aprende, esta
actividade permite trabalhar as regras e o inter-relacionamento entre as
crianças.
 Desenvolver estratégias de combate à indisciplina, estabelecimento de
regras e a sua implementação;
 Apoio ao trabalho de casa;
 Visitas de estudo;
 Comemoração de datas festivas e sinalização de dias especiais ( Natal,
carnaval , Páscoa, Mangusto, halloween, 25 de Abril, dia da Mãe/ Pai/
Criança/ árvore/ teatro/ livro/ Portugal, não fumador,

dos avós, sáude,

etc...);
 Aproveitar a comemoração de datas festivas e dias dedicados a temáticas (
dia dos avós, da sáude, etc) para desenvolver atividades que visam a
solidariedade entre gerações, promovendo atividades e convívio

com

crianças e idosos, netos e avós;
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 Atividades de angariação de receitas com a colaboração ativa dos pais ,
no CATL “Vale Encantado”, com o intuído de adquirir alguns materiais e
desenvolvimento de algumas atividades com as crianças;

1.2. CATL Multiatividades – Oficinas Expressão Corporal

e

Dramática / Centro Recreativo Juvenil com sala Multimédia
1.2.1. Oficinas De Expressão Corporal e Dramática
Pretende-se dar continuidade ao trabalho que tem sido realizado junto
do nosso publico – alvo - o desenvolvimento de expressão dramática e corporal
junto de crianças de 1º e 2º ciclo e idosos dos nossos centros de convívio para
idosos.
Em 2015, vamos dar continuidade ao desenvolvimento da expressão
corporal juntos dos CATL´s Lagartixas Saltitonas “ e “ Vale Encantado”
Relativamente às Oficina de Expressão Corporal e Dramática do 1º e 2º
ciclo da freguesia de Candelária. Vamos manter a estratégia de desenvolver
semanalmente a sessão de expressão corporal junto das crianças de 1º ciclo e
desenvolver uma outra

sessão semanal com um grupo mais restrito ,

composto por crianças de 1º ciclo e de 2º ciclo, onde se trabalha a encenação
de uma peça de teatro só com as crianças interessadas em fazer teatro.
Em 2015, urge desenvolver novas estratégias de trabalho com o grupo
de teatro infantil, pois em 2014 não conseguimos apresentar nenhuma peça
nova, apenas conseguiu-se efetuar o trabalho de (re) escrever a peça a ser
encenada pelo grupo.
Graças ao trabalho, na área da dança, desenvolvido por um jovem no
âmbito do programa Prosa, pretendemos manter os grupos de dança com
jovens – JuveDance e os JuveDance Kid´s – crianças do 1º e 2º ciclo, bem
como arranjar atuações para estes grupos para os manter motivados na
atividade.

Objectivo Geral
Promover a ocupação dos tempos livres de crianças e jovens de uma
forma saudável, desenvolvendo nestas o gosto pelas manifestações artísticas.
9
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Objectivo Específico
-

Estimular a sensibilidade e a criatividade;

-

Promover a autoconfiança e a desinibição;

-

Desenvolver o sentido crítico e a entre –ajuda;

-

Desenvolver a capacidade de comunicação e de utilização de diferentes
meios de expressão ( corporal, gestual, etc);

-

Estimular o gosto pelas diversas áreas de expressão artística;

-

Aumentar o interesse da comunidade local pelas artes;

-

Desenvolver as competências sociais de crianças e jovens, através da
educação estética e artística.

População Alvo
Crianças e Jovens das freguesias de Candelária e Sete Cidades e
Idosos dos centros de Convívio de Candelária Mosteiros e Sete Cidades

Nº

Previsto

de

crianças e Jovens
CATL “Lagartixas Saltitonas”

27

de Candelária
CATL “ Vale Encantado” das

20

sete Cidades
Grupo

dança

jovens

da

JuveDance
freguesia

–

8

de

candelária e Feteiras
Grupo de dança JuveDance

20 ( 13 frequentam o CATL e

Kid´s – crianças de 1 e 2ºciclo

6 as expressões corporal e
dramática)

da freguesia de candelária
Oficina Expressão Corporal 1º

18 ( 6 destas crianças estão

ciclo de Candelária

no grupo do CATL” Lagartixas
Saltitonas e 3 estão no Teatro
infantil)

Oficina Expressão dramática (
grupo de teatro infantil)

11 ( 3

destas crianças

frequentam o CATL
Lagartixas Saltitonas e 3 tb
estão na expressão corporal
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Idosos

dos

Convívio

Centros

de

de

Mosteiros – 14

Candelária, Candelária – 11

Mosteiros e Sete Cidades

Sete Cidades - 9

Actividades a Desenvolver:


Dinamização das aulas de expressão corporal junto das crianças dos
ATL`s “ Lagartixas Saltitonas” e “ Vale Encantado” – Dramatização de
histórias que visam trabalhar os valores para a convivência social e a
educação ambiental



Dinamização de sessões de expressão corporal com crianças do 1º
ciclo da freguesia de Candelária;



Dinamização de sessões de expressão dramática – teatro infantil – com
crianças de 1º e 2 ciclo ;



Apresentação da peça de teatro “ Os Palhaços “ junto da comunidade;



Dinamização do grupo de Dança JuveDance ( jovens );



Dinamização do grupo de Dança JuveDanceKid´s;



Participação dos JuveDance Kid´s no festival de dança , promovido no
Evento dia L, no pinhal do paz no âmbito do Protocolo de Cooperação –
Centro

de

Recursos

de

Apoio

Integrado

ao

Desenvolvimento

Sócioeducativo dos Centros de Atividades de Tempos Livres (CRAI),
estabelecido entre o Instituto da Segurança Social dos Açores (ISSA,
IPRA) e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) de
todos os concelhos da ilha de S. Miguel.


Dinamização de Jogos de memória e de concentração e exercício físico
junto dos idosos dos centros de convívio de Candelária, Mosteiros e
Sete cidades



Possibilitar, às crianças e Jovens, a assistência a peças teatrais;



Desenvolvimento

de

sessões

junto

das

escolas

de

1ºciclo,

sensibilizando para a importância da preservação do meios ambiente,
utilizando o recurso à expressão plástica e dramática ;
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1.2.2. Centro Recreativo Juvenil
O CRJ comporta espaço multimédia, sala de estar com televisão, zona
de jogos ( matraquilhos, ping –pong, jogos de mesa)
Trata-se de um espaço de convívio para jovens a partir dos 12 anos, a
entrada no CRJ é livre, estando limitada aos sócios e utentes das nossas
valências., funcionando de segunda a sábado de parte de tarde, aos sábados
em períodos escolares funciona das 10 às 19 horas, desde que as nossas
ajudantes de educação não estejam de férias.
Pretendemos manter a estratégia de delimitação de horários e dias na
semana para o espaço do CRJ ser utilizado por jovens menores e a frequentar
a escola e

por jovens maiores de idade e que já não se encontram em

frequentar a escola.
Em 2015, vamos ter a presença, no CRJ, de um grupo de 5 crianças do
2º ciclo, que estão inscritas no CATL “Lagartixas Saltitonas”, e frequentam o
CATL 2 dias na semana – tal situação deve-se à situação já referida no ponto
1.1 do presente documento.

Objectivo Geral
Promover a ocupação dos tempos livres dos jovens, de modo a evitar
uma exposição prolongada a situações de risco

Objectivos Específicos
 Promover a aquisição de competências na área da multimédia;
 Promover a utilização das novas tecnologias junto dos jovens para fins
escolares;
 Promover o acesso dos jovens às novas tecnologias, combatendo assim a
info-exclusão;
 Promover o convívio e a entre ajuda entre os jovens
 Promover o acesso a bens culturais/ ambientais e desportivos
 Promover a cidadania
 Promover a participação dos jovens na organização de actividades
 Promover a iniciativa própria
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População- Alvo

Jovens dos 10 aos 18 anos de idade das freguesias de Candelária
Nº

Previsto

de Jovens
Centro Recreativo Juvenil

18

Actividades a Desenvolver
 Apoio na realização de trabalhos escolares, nomeadamente ao nível da
pesquisa;
 Vigilância e Dinamização de atividades especificas para o grupo de 5
crianças do CATL “ Lagartixas Satitonas”
 Desenvolvimento de jogos informáticos;
 Divulgação junto dos jovens de eventos culturais e desportivos, bem como
de oportunidades de intercâmbio com países estrangeiros (informação
disponível na Direcção Regional da Juventude);
 Idas ao Cinema e Projecção de Filmes, jogos de futebol;
 Canoagem, passeios pedestres;
 Torneio de Ping Pong e Matraquilhos;
 Jogos de Mesa, Matraquilhos, Ping Pong;
 Intercâmbios com os Jovens de outras freguesias;
 Comemoração de dias festivos – Amigos, Carnaval, pascoa, halloween, São
Martinho; Natal

2. Centros de Convívio para Idosos ( Candelária, Sete Cidades
e Mosteiros)
No ano de 2015, com a aquisição de 1 nova Viatura

de 8 lugares no

âmbito de uma candidatura ao prorural em 2014, pretendemos desenvolver
mais passeios e visitas a locais de interesse cultural, turístico e económico.
Sendo esta uma das maiores reivindicações dos nossos idosos.

Objectivo Geral
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Romper com a situação de isolamento pessoal a social da População
Idosa, nas freguesias de Candelária, Sete Cidades e Mosteiros
Objectivos Específicos


Promover as relações interpessoais entre os idosos;



Promover a auto –estima, criatividade e iniciativa própria do idoso



Promover o intercâmbio com outros centros de convívios;



Formar o idoso de competências pessoais e sociais;

População – Alvo
Idosos das Freguesias de Candelária, Mosteiros e Sete Cidades

Nº Previsto Idosos

Centro de Convívio Idosos Candelária

11

Centro de Convívio Idosos Mosteiros

28

Centro

18

de

Convívio

Idosos

Sete

Cidades

Actividades a Desenvolver


Promover intercâmbios entre os Centros de Convívio para idosos.;



Promover passeios e visitas a locais de interesse cultural, ambiental e
económico;



Comemoração de dias festivos (Carnaval, Páscoa, Natal, halloween, dia
de amigos, São Martinho, dia de Reis etc );



Promover atividade que visam a interação inter – geracioanal,
nomeadamente

com

as

crianças

dos

ATL`s,

aproveitando

a

comemoração de dias festivos para o efeito;


Promover acções de Sensibilização;



Dinamização de jogos pedagógicos, que visam exercitar a memória,
concentração, trabalhar a comunicação e a interacção de grupo;



Sessões de exercício físico;



Transporte dos idosos do centro de Convívio Candelária para a
Eucaristia, na quarta -feira Centro de Convívio da Candelária;
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3. Centro Comunitário - Loja Eco- Atlântida ( parceriacom
Cresaçor)
A Loja Eco-Atlântida funciona num imóvel do Banda Lira Sete Cidades ,
desenvolvendo atividades no âmbito do turismo.
Trata-se de uma parceria com a Cresaçor em sistema de Co-gestão. A
Cresaçor é a entidade que detém o Alvará de empresa de animação turística,
a Cresaçor trata da parte comercial da loja e a AJC contribui para a parceria
com recursos humanos, equipamentos para o desenvolvimento da atividade.
O projeto Açores +, no âmbito do Proconvergência, desenvolvido em
2013 e 2014, deu um novo impulso a atividade da loja,

nomeadamente no

desenvolvimento do roteiro de economia solidária. Pretendemos não esgotar a
ação do Açores + e solicitar à cresaçor o desenvolvimento de novas ações de
formação para os nossos colaboradores da loja, manter a dinamização de
eventos na loja.
A abertura em 2015, pela Cresaçor , da ATIC – Agência de Turismo
Inclusivo e cultural em PDL,

irá contribuir para uma melhor dinamização dos

serviços da loja Eco-Atlântida e para a criação de novos produtos no âmbito do
turismo Cultural.
Prevê-se uma maior oferta de serviços
adaptados a

de turismos e de lazer

pessoas com necessidades especiais, tal deve-se ao fato da

cresaçor , em 2014 ter realizado uma candidatura ao programa BPI Capacitar
e ter sido agraciada com uma menção honrosa e

um prémio no valor de

7500,00€ , para a aquisição de equipamentos adaptados( joallete, cadeira de
acesso à praia, rampas móveis de acesso a edifícios, jogos adaptados)
Objectivo Geral
Promover o desenvolvimento económico e social da freguesia das Sete
Cidades, através do turismo Inclusivo e ambiental.
Objectivos Específicos


Desenvolver e promover o turismo ecológico e sustentável
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Promover a venda de produtos produzidos em sistema de economia
solidária



Desenvolvimento do Turismo Inclusivo

População-Alvo
Turistas/Beneficiários de RSI/ Crianças e Jovens em situação de risco/
pessoas com necessidades especiais / crinaças e jovens institucionalizados /
Crianças dos ATL`s/ Jovens e Idosos dos Centros de Convívio das Sete
Cidades, Candelária e Mosteiros

Actividades a Desenvolver


Dinamização junto de crianças e jovens de Passeios pedestres,
observação de aves, canoagem, passeios pedestres, passeios de Jeep (
muitas destas actividades são realizadas junto das crianças dos ATL`s e
dos jovens que frequentam os postos de informática e o centro
recreativo da Candelária, beneficiários de RSI e utentes de outras IPSS
e escolas );



Dinamização de atividades

expressão plástica, jogos tradicionais e

atividades ambientais junto de crianças, jovens e idosos;


Venda de Produtos produzidos em sistema de economia solidária;



Aluguer de Canoas e Bicicletas;



Animação Turística ( jeep Safari com Turistas);



Serviço de tranfer para atividades realizadas por outras valências da
associação;

4. Centro de Apoio Familiar e Acompanhamento Parental
Objectivo Geral
Promover o trabalho de acção social, visando uma atenuação de
situações de pobreza e de exclusão social.
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Objectivos Específicos


Elaboração, Diagnóstico, Acompanhamento e Avaliação de projectos e
programas específicos de desenvolvimento social local;



Atendimento e acompanhamento Psicossocial.

População Alvo
Crianças ATL/ Famílas das crianças que frequentam os ATL`s/ Idosos/
Beneficiários de Acção Social e RSI das freguesias de Candelária, Sete
Cidades, Mosteiros, Ginetes e Feteiras

Actividades a Desenvolver


Trabalho de Acção Social na Zona de Intervenção( Candelária, Feteiras,
Ginetes, Mosteiros e Sete Cidades)
domiciliárias,
processos,

Acompanhamento
encaminhamentos,

-

Atendimentos, Visitas

Psicossocial,
informações/

actualização
relatórios

de

sociais,

elaboração de programas de inserção, assinatura de acordos de
inserção, reuniões, elaboração de projectos;


Informar e encaminhar as pessoas para recursos locais que possam dar
resposta aos problemas apresentados;



Reuniões com as equipas de Trabalho e com os diversos parceiros;



Participação na Assembleia Geral de Escola Básica Integrada de
Ginetes;



Trabalho em rede com os técnicos do RSI, nomeadamente ao nível de
troca de informação sobre os clientes no sentido de melhorar a nossa
intervenção junto dos mesmos;



Planeamento,

Acompanhamento

e

avaliação

das

actividades

desenvolvidas nas valências geridas pela nossa associação;


Implementação do plano de Igualdade de Género;



Trabalho de coordenação da parceria entre a AJC e a Cresaçor , no
âmbito da Loja Eco-atlântida;



Trabalho de parceria com a UMAR açores em diversas iniciativas que
visam a

promoção

da igualdade de género junto da sociedade,
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nomeadamente no âmbito da Campanha dos 16 dias e das ações no
âmbito da Marcha Mundial de mulheres;

Projeto Implementação do Plano de Igualdade de género

Pretende-se em 2015 dar passos mais concertados na implementação
do plano de igualdade de género.
´

Salientamos que algumas medidas de conciliação entre a vida

profissional e vida familiar e pessoal já são adotadas pela AJC, no entanto não
estão sistematizadas em nenhum documento nem disseminadas na instituição
como medidas que promovem a igualdade de género e a conciliação entre a
vida profissional e familiar .
Devido à dificuldade de tempo sentida pela coordenação para levar a
cabo este projeto, em 2014 foi concertada a entrada da AJC como parceira da
Acessa – Associação Centro de estudos de Economia Solidária do Atlântico e
da Questão de Igualdade – Associação para a inovação Social no âmbito do
desenvolvimento do projeto “Equo – Igualdade de Género na Economia Social
e Solidária que visa fomentar a modernização, empowerment e melhoria do
desempenho das ONG da Economia Social e Solidária, através da
incorporação do mainstreaming de género nas práticas institucionais.
Com a assinatura do protocolo entre a AJC e estas duas associação
iremos dar os primeiros passos no sentido de se implementar um plano de
igualdade de género na AJC,

usufruindo do acompanhamento da equipa

técnica do projeto

Objetivo


Criação de um instrumento que sistematize as medidas á nível da
igualde de género e a conciliação entre a vida profissional e a vida
familiar e pessoal;



Sensibilizar para a igualdade de género, contribuindo para a
eliminação dos estereótipos de género e efetiva mudança nos papeis
tradicionais atribuídos à mulher;
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Ações a desenvolver


assinatura do protocolo

Centro de estudos

entre a AJC, a Acessa – Associação

de Economia Solidária do Atlântico e a Questão de

Igualdade – Associação para a inovação Social;


participação de alguns trabalhadores na ação de formação em

Igualdade de Género dirigida a pessoal técnico das instituições;


preenchimento de inquéritos, pelos colaboradores, que visam o

diagnóstico da situação da AJC face à situação de género e conciliação entre
a vida familiar e pessoal e a vida profissional e entrevista a um dirigente da
AJC ;

5. Centro de Atendimento e Acompanhamento Psicossocial de
RSI
Objectivo Geral
Promover a autonomia das famílias beneficiárias de rendimento social
de inserção, através da sua integração laboral, social e comunitária
Objectivos Específicos


Desenvolver e promover competências pessoais e sociais;



Promover competências de resiliência;



Orientar os utentes na aquisição de competências básicas de gestão
doméstica;



Contribuir para uma melhoria da auto-estima dos utentes;



Sensibilizar para a importância do papel activo de cada um na conquista
de um emprego;



Proporcionar sessões colectivas, entrevistas/ atendimentos;



Proporcionar orientação profissional;



Facilitar a (re)inserção dos beneficiários na vida comunitária;



Desenvolver competências parentais;



Sensibilizar para a importância do percurso escolar.
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População Alvo
Beneficiários de Rendimento Social de Inserção das freguesias de
Feteiras, Candelária, Ginetes, Mosteiros e Sete Cidades.
Actividades a Desenvolver


Atendimento e Acompanhamento Psico-social, junto de beneficiários de
RSI - Feteiras, Candelária, Ginetes, Mosteiros, Sete Cidades:



Entrevistas, consultas, atendimento, visitas domiciliárias, realização de
programas de inserção e acordos de inserção;



Aplicar instrumentos de Avaliação Psicológica, assim como inventários
de interesse e provas de aptidões;



Pretende –se dinamizar diversas actividades no sentido de se
desenvolver competências pessoais, sociais, parentais, económicas,
entre outras, junto dos beneficiários.

7 - Atividades Desportivas
Futsal
Clube Desportivo Juventude de Candelária – o clube , desde 2011 que
detém autonomia jurídica, no entanto a associação irá continuar a garantir toda
a logística de transportes das equipas de formação
Atletismo
Realização da Prova de atletismo na freguesia de Candelária em
parceria com a Associação de Atletismo.

8. Outros serviços
Transporte Escolar
No ano letivo 2014/2015 a AJC perdeu a adjudicação do serviço de
transporte escolar , para o circuito de transporte das crianças de 1 ciclo da
freguesia de candelária , conseguindo apenas manter a adjudicação do serviço
de transporte escolar das crianças da pré da freguesia de candelária, com a
Escola Básica integrada de Ginetes.
Sendo nossa intenção efetuar nova proposta de serviço de transporte
escolar para o ano letivo 2015/2016.
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Alguns encarregados/as de educação cujos os educandos/as , não
têm direito a transporte escolar facultado pela escola , pelo fato de residirem a
menos de 2Km da escola, contratualizam o serviço diretamente com a nossa
associação.

Banco Alimentar
Pretendemos continuar a manter a parceira com o Banco Alimentar – e
fazer a distribuição de banco alimentar nas freguesias de Candelária,
Ginetes, Mosteiros e Sete Cidades.

9. Eventos Anuais
JUVIARTE – Festival de Teatro
Pretende -se continuar com o projeto da JUVIARTE, que já vai na sua
XIII Edição. Esperamos, para tal, vir a conseguir financiamento da Direcção
Regional da Juventude.
Este ano, é nossa intenção manter a dimensão regional do evento, e
levar espetáculos de teatro a outras ilhas dos Açores.

10. Recursos Humanos
Nº
Pessoas
1
1
2
2
3
2
3
1
1

1
2

Categoria
Socióloga
Psicóloga
Assistentes Sociais
Ajudantes Sócio Familiares
Ajudantes de Educação
Professores do 1º Ciclo Básico , a
recibo verde
Monitores de Inserção Social
Biólogo – Prof não Profissionalizante
c/ Grau Superior
Professora de Expressão Dramática
– Prof não Profissionalizante c/ Grau
Superior
Administrativo
Auxiliares de Serviços Gerais

Tempo
afecto
100%
100%
100%
100%
100%
71%
100%
100%
100%

100%
50%
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O anexo I dá – nos a indicação dos recursos humanos por valência, bem
como horários de funcionamento e alguns serviços prestados por cada
valência.
Em 2015 a AJC irá contar ainda com a colaboração e integração na
AJC dos seguinte recurso humanos:
- 2 pessoas no âmbito do programa prosa, que inicaram a ocupação
na AJC em 2014;
- 1 jovem voluntário na área da informática;
- 1

jovem

no âmbito do Estagiar T – na área da animação sócio

recreativa;
- 1 jovem em estagio curricular na área da animação social – apenas
durante o período de férias letivas;
- 1 jovem no âmbito do programa OTLJ – Sub-programa

Jovens

Estudantes;

Está-se a prever as seguintes candidaturas em 2015:
- programa recuperar para a integração de 1 jovem para apoio aos
serviços de transporte da AJC
- Programa Fios, para a integração de 1 Beneficiária de RSI , que
realizou ocupação na AJC no âmbito das ASU – atividades Socialmente Úteis
em 2013 e 2014

12. Parcerias
Parceiro
Casa Povo de Candelária

Âmbito da Parceria
Cedência de infra-estrutura para nossa sede, sala de
informática e centros recreativo Juvenil

Casa Povo Sete Cidades

Cedência de infra-estruturas para Centro Convívio
Idosos das Sete Cidades

Casa do Povo dos Mosteiros

Cedência de Infra-estruturas para o Centro de
Convívio Idosos dos Mosteiros

Banda Lira Sete Cidades

Cedência de imóvel para funcionamento da Loja Eco
– Atlântida – previsto o pagamento de uma renda
simbólica de 50€

Junta de Freguesia das Sete

Transporte dos Idosos das Sete Cidades para o
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Cidades

centro de idosos e apoio transporte nos
passeios/visitas de Estudo das crianças do ATL Sete
Cidades.

Cresaçor

Co-gestão da Loja Eco - Atlântida

Escola Básica Integrada de

- Cedência de 1sala, na Escola JI/1º Ciclo de

Ginetes

Candelária para funcionamento do CATL “ Lagartixas
Saltitonas” freguesia de Candelária;
- Cedência de 1 sala , na Escola LI/1º Ciclo Padre
José Cabral Lindo, na freguesia das Sete cidades
para funcionamento do CATL “ Vale Encantado”
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Orçamento Previsional 2015

C.
Comunitário

Conta
7

CAPS

CATL
Geral

CATL
Candelária

CATL
Sete
Cidades

C.C.
C.C.
Idosos
C.C.
Sete
Idosos
Idosos
Mosteiros Cidades Candelaria

RSI

Transporte
escolar

Total

Rendimento

7.2 Prestação de serviços
7.2.1
7.5.1

Serviços
Subsídios à
exploração acordos ISSA
Total Receita

6

3.181,84 €

0,00 €

0,00 € 3.991,24 € 3.621,86 €

80.015,52 €

53.920,68
€

50.532,64
€

17.201,69
€

19.271,21
€

83.197,36 €

53.920,68
€

50.532,64
€

21.192,93
€

22.893,07
€

65.439,55 €

52.958,03
€

40.526,23
€

16.712,85
€

15.940,86
€

0,00 €

0,00 €

13.069,66
€ 23.864,60 €

0,00 €

0,00 €

1.295,45
€

1.144,18
1.415,57 €
€

79.932,00
€

0,00 €

304.728,94

1.295,45
€

1.144,18
€ 1.415,57 €

79.932,00
€

13.069,66
€

328.593,54
€

67.058,51
€ 4.968,68 €

263.604,71
€

Custos
6.3

6224
6.2

Gastos com
Pessoal
Pessoal a recibo
verde
Despesas de
funcionamento

5.577,96 € 5.577,96 €

11.155,92 €

10.006,41
3.559,93 € 2.958,89 €
€

1.295,45
€

1.144,18
2.615,57 €
€

12.873,49
3.840,37 €
€

53.832,91

53.920,68
€

50.532,64
€

1.295,45
€

79.932,00
8.809,05 €
€

328.593,54
€

0,00 €

0,00 €

1.144,18
2.615,57 €
€
-1.200,00
0,00 €
€

0,00 € 4.260,61 €

0,00 €

14.575,97 €

962,65 €

Total Custos

80.015,52 €

Receitas - Custos

3.181,84 €

25.850,74
€
-4.657,81
€

24.477,71
€
-1.584,64
€

0,00 €
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A Direção

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
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Anexo 1 – Quadro com descrição de recursos humanos por valência, horários de funcionamento e serviços
Recursos Humanos

Valência
CATL
“Vale
Encantado” – Sete
Cidades

ATL (crianças)

CATL “Lagartixas
Saltitonas”
–
Candelária

ATL (crianças)

CATL –
atividades

Oficinas
Expressão
Dramática

Multi-

de

1

Serviços

1

-1 professor do Ensino Básico - 1.º Ciclo
a recibo verde (20 horas semanais)
-1 ajudante de educação
-20% do tempo de 1 administrativo
-1 professora Ensino Básico - 1.º Ciclo a
recibo verde (20 horas semanais)
-1 ajudante de educação
-20% do tempo de 1 administrativo

ATL – 14:00 às 18:00 horas

ATL -14:00 às 18:00 horas 1

-Transporte crianças Escola e do Pré escolar para ATL
-Buscar crianças da Escola do 1.º Ciclo
-Lanche
-Transporte de ATL para casa

-1 Professora Não Profissionalizante de
Grau superior
-1 Ajudante de Educação
-1 auxiliar de serviços gerais a 50%
-20% do tempo de 1 administrativo
(Apoio da ajudante de Educação do
CATL Lagartixas Saltitonas aos sábados)

Expressão Corporal 2: Segundas
das 15:00 às 16:30 h
Teatro Infantil : Quartas das
15:00 às16:30h
Dança JuveDanceKid`s : sextas
ds 15:00 às 16:30h
Dança JevDance : Sábados das
15:00 às 16:30h
Exp Corporal CATL`s- Terças e
quintas , apartir das 15:00h

- lanche
- Serviço de transporte para casa após
sessões de expressão corporal, teatro e
dança - nas férias escolares transporte
para as sessões ( ida e volta)

Centro Recreativo
Juvenil com sala de
Informática
Centro Comunitário

Horário Funcionamento

-Lanche

Segunda a sexta - 13:30 às 19:00
horas
Sábados das – 10 h às 19.00h3
1- Professor Não Profissionalizante de
grau superior (biólogo)
-2 monitores de inserção Social

Seg. a sábado - 9:30 às 17:30
horas
Verão (Junho a Setembro) –

Pausas pedagógicas e férias de verão, que passam a funcionar a tempo inteiro, ou a tempo parcial a partir das 12:30 horas quando as escola ou turmas fecham mais cedo.
Não funciona durante os períodos de férias escolares.
3
Durante as férias escolares funciona apenas aos sábados de tarde – por vezes encerrando aos sábados quando as férias escolares coincidem com os períodos de férias das ajudantes de
educação
2
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-50% do tempo de 1 monitor de inserção
social
-1 auxiliar de serviços gerais a 50%
-20% do tempo de 1 administrativo

funciona de Segunda a Domingo
– 9:30 às 17:30

CAAPS

-1 Assistente Social
-1 Socióloga (Coordenadora)
50% do tempo de 1 monitor de Inserção
social
-20% do tempo de 1 administrativo

9:00 às 17:00 horas

CAAPS RSI

-1 Assistente Social
-1 Psicóloga
-2 Ajudantes sócio familiares
-1 administrativo a 25.60% - a recibo
verde

9:00 às 17:00 horas

Centro Convívio Idosos Candelária

13:30 às 16.30 horas

Transporte / lanche

Centro Convívio Mosteiros
Centro Convívio Sete Cidades

14:00 às 17:00 horas
13:30 às 16:30 horas – Inverno
13:30 às 17:00 horas - Verão

Transporte/ lanche
Lanche
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