RELATORIO DE ATIVIDADES

E CONTAS

DE

2014

Prezados Associados,
A Direção desta Associação vem submeter aos Associados o Relatório de Atividades e
Contas do exercício de 2014.
“Os Francisquinhos” – Associação de Pais e Amigos das Crianças do Hospital de S.
Francisco Xavier foi constituída em 04/06/1994 e obteve o estatuto de Instituição
Particular de Solidariedade Social, como publicado no DR. n.º 157 de 09/07/1996.
AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2014 de acordo com o Plano de Atividades:
Esta Associação conseguiu cumprir o Plano de Atividades na generalidade, como
aprovado em Assembleia Geral, dando especial relevo à procura de soluções para
continuar a apoiar as nossas famílias, particularmente aquelas que se confrontam com
maiores dificuldades económicas, para além de manter uma cuidadosa gestão
financeira.
Entre as atividades propostas para 2015 devemos realçar:
1. “Manter o apoio às crianças de risco perinatal elevado, que estiveram
internadas na UCIN do HSFX e às suas famílias, através do “SOS BEBÉ Programa de Intervenção Precoce.":
Continuamos a apoiar 60 crianças e suas famílias no domicílio, gratuitamente,
imediatamente após a sua alta da Unidade de Neonatalogia, com uma equipa
pluridisciplinar de Intervenção Precoce, tendo por objetivo a prevenção de sequelas de
um nascimento de risco.
Este programa mantem se subsidiado pelo Instituto da Solidariedade e Segurança
Social através de Acordo de Cooperação Atipico, que foi revisto a 16/12/2010 e
homologado pelo mesmo Instituto em 19/01/2011.
No desenvolvimento do nosso trabalho e na divulgação do mesmo temos sido
contactados por diversas instituições/entidades no sentido as apoiarmos em cuidados
continuados a prestar a estas crianças e na deteção de sinais de risco para o
desenvolvimento das mesmas. Também diversos técnicos e alunos têm solicitado
estágios neste programa com caráter de aprendizagem/voluntariado.Tal facto
enriquece sempre a nossa vida profissional pelo reconhecimento do nosso trabalho e
da relação de confiança que estas famílias estabeleceram com os nossos técnicos.
Em anexo (1) apresenta-se o Relatório do SOS Bebé.
2. “Manter a participação no S.N.I.P.I. (Sistema Nacional de Intervenção Precoce
na Infância) segundo o Acordo de Cooperação com o Instituto de Segurança
Social I.P.
Esta participação é realizada através do “SOS BEBÉ” a crianças encaminhadas pelo
S.N.I.P.I. em reuniões periódicas onde são debatidos e avaliados todos os casos em
questão.
3. “Desenvolver atividades lúdicas / pedagógicas para diferentes grupos etários
na sala multiusos”:
Continuamos a desenvolver diversas atividades, quer em datas festivas da
Associação, particularmente no Dia da Criança e no Dia dos Reis como em festas de
aniversário, entre outras.
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4. “Apresentar Candidaturas a Projetos / Programas Comunitários, desde que
estejam disponíveis e se considere pertinente aos nossos objetivos”:
Mantemo-nos integrados na Comissão Social da Freguesia de Santa Maria de Belém
e no CLAS de Oeiras.
Também já integramos a Comissão Social da Freguesia da Ajuda, agora no grupo da
Comunidade.
Apresentámos candidaturas para angariação de donativos ao abrigo do Mecenato
Social.
5. “Continuar o projeto para o desenvolvimento do espaço exterior da nossa
Sede”:
Através de um contrato de prestação de serviços de jardinagem continuamos a manter
e melhorar, na medida das nossas possibilidades financeiras, o nosso jardim, que é
uma mais-valia, particularmente no desenvolvimento de atividades dentro e fora da
sala multiusos.
Já foi, através de voluntariado, efetuada a pintura externa das nossas duas
instalações.
Esperamos, no decorrer de 2015, pintar os muros envolventes bem como algumas
salas.
6. “ Continuar a desenvolver atividades para angariação de fundos...”
Foram desenvolvidos variados esforços no sentido de angariação de fundos para a
Associação, particularmente contatos com Empresas, entre outros.
7.“Continuar a estabelecer Protocolos de Cooperação/ Parcerias...”:
Interagimos em parceria, mantendo ou estabelecendo Acordos de Cooperação com
várias Instituições Públicas e Privadas para atividades e encaminhamentos diversos e
a quem aproveitamos para agradecer toda a colaboração prestada, particularmente:
Ministério do Trabalho e da Solidariedade – Instituto da Solidariedade e Segurança
Social e SNIPI (Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância), Câmara
Municipal de Lisboa, Junta de Freguesia de Santa Maria de Belém e respetivas Redes
Sociais, CHLO - Hospital de S. Francisco Xavier, Comissão de Protecção de Crianças
e Jovens de Lisboa Ocidental e de Oeiras, Centros de Saúde, Amas, Escolas, Creches
e Jardins de Infância, entre outros.
PLANO DE ATIVIDADES PARA 2015
Este Plano consta em anexo 2 e foi apresentado e aprovado em Assembleia Geral de
27 de Novembro de 2014.
RELATÓRIO FINANCEIRO
Como consta em anexo 3.
- Agradecemos a todos os Pais, Familiares e Amigos dos Francisquinhos, que
contribuíram com os seus donativos, voluntariado e solidariedade para apoiar e
divulgar a nossa Associação, fazendo felizes as nossas crianças e melhorando o
nosso espaço.
Lisboa, 26 de Março de 2015
A Direção,
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