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Camílias
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Famílias Diferentes
Associação de Solidariedade Social
RemtóRlo attvloaoes zotz
Zona Gaia
Distribuição mensal de alimentos a 30 agregados familiares beneficiários
do protocolo
de atribuição de alimentos com o Banco Alimentar do porto. No final do ano,
realizaram-se 3 eventos de angariação de donativos e ações de prestação
de cuidados a
famílias.
Zona Oeste
Distribuição mensal de alimentos e apoio nas necessidades básicas a 15 famílias.
Zona Palmela
Participação na Rede social em Palmela no programa Especial do Dia
Mundial da
Criança.
Apoiámos 4 famílias pontualmente com alimentos e outros bens de primeira
necessidade.
Zona Lisboa
Loures. Prior Velho
Distribuição mensal de apoio alimentar através de protocolo com o Banco Alimentar
de
Lisboa a 106 famílias, num total de 289 pessoas entre as quais 76 crianças,
distribuição
bianual de produtos de higiene pessoal e do lar; distribuição semanal de sopa, pão
e
alguns produtos frescos a 78 dessas famílias; encaminhamento para outras
respostas
sociais (Atendimento lntegrado, cantina social, serviços de saúde).

Continuidade da cedência temporária de 11 equipamentos do Banco de
Ajudas

Técnicas no âmbito do protocoro com a câmara Municipal de Loures.

Lisboa, Olivais
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banco empreendedor da cidade

Temos no final do ano, 98 agregados familiares inscritos, dos quais
cerca de 30 estão
em apoio de escalão social, e cerca de 15 são clientes/investidores frequentes
do
balcão sem benefícios do apoio social.

'A trobolhor por fomílios mois
t'etizes,,
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Estes agregados correspondem a um número de 230 pessoas, que usufruíram de cerca

de 220O serviços disponíveis, tais como: o acompanhamento lndividual, atividades
semanais para o grupo total de 19 seniores, consulta de psicologia, apoio jurídico,
encaminhamento para emprego, e pequenas reparações e mudanças domésticas.
Registámos no Banco de Livros a entrega de 968 livros num universo de272 famílias
manuais
escolares). Foi distribuído material escolar a 50 famílias no início do ano letivo.

da comunidade (o que significa um valor aproximado de 9680€, em

Acolhimento da família de refugiados
Preparação e adequação da casa para o acolhimento da família de refugiados e receção
com grupo alargado da equipa de acolhimento, no aeroporto à família.
Acompanhamento para ínscrição a nível documental no SEF, Autoridade Tributária,
Segurança Social, Centro de Saúde, instituições de ensino pré-escolar e escolar, com
todo o agregado familiar.
Realização de deslocações acompanhadas a locais de interesse cultural, turístico, e das
rotinas do quotidiano, até a autonomia da família nas deslocações na zona de
habitação e Lisboa.

Ensino da língua portuguesa em parcería com a ALFALIT PORTUGAL ONGD, nos
primeiros 7 meses, em contexto personalizado. Encaminhamento para cursos de PPT 1
e PPTZ, promovidos pelo IEFP e Ministério da Educação, e posterior integração na
Universidade Nova.
Quase concluída a primeira metade do plano de acolhimento de 2 anos, protocolado
com o SEF e PAR para a família, a integração da família na cultura portuguesa tem sido
bastante positiva, na medida em que tem revelado grande empenho na aprendizagem
da língua e cultura portuguesa, na formação e integração no mercado de trabalho do
homem, integração em infantário da criança e frequência de formações pontuais de
interesse profissional para mãe no futuro.

Apoio à população sem abrigo
Serviço de refeição quente domingo a cerca de 100 pessoas sem-abrigo ou em Centros
de Acolhimento Temporário, num total anual de mais de 1450 refeições, distribuição
roupa, produtos de higiene e títulos de viagem. lntervenção quinzenal, no semestre do
ano, em contexto de pequeno grupo de partilha com 10-15 pessoas desta população,
com serviço de refeição quente, intercalado com a equipa de rua, com a entrega de
cerca 100 sopas e sandes.
Os utentes com comportamentos aditivos desta população, foram encaminhados para
Programas de Recuperação de toxicodependências e outras lnstituições de Saúde.

'A trobolhor por famílios mois feltzes"
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Angariação de fundos e donativos
Realizaram-se 11 feiras sociais para a angariação de fundos e realizaram-se 9 recolhas
de alimentos e produtos de higiene em superfícies comerciais.
Foram efetuadas 58 recolhas de alimentos e 11 recolhas de produtos de saúde/bemestar ao abrigo do apoio da Fundação Belmiro de Azevedo, nas lojas de Palmela e
Peniche.

Recolha de produtos de higiene, artigos utilitários e atoalhados domésticos para
entrega local em Oliveira do Hospital, numa ação solidária de familiares de residentes
em 2 das freguesias afetadas pelos incêndios de 15 de outubro.

Na Campanha "Natal de todos" realizaram-se 2 jantares de Natal Especiais um para a
população sem abrigo e outro para utentes e equipa técnica do Centro de Acolhimento
da Casa da Estrela.
Casa da Estrela: 112 pessoas no

total,69 dos quais como voluntários.

Sem abrigo: 100 pessoas no total, 55 dos quais como voluntários.

No âmbito desta campanha foram também entregues 18 cabazes de Natal a famílias
menos favorecidas, e também prendas individuais a 89 crianças.

Aprovado pela Direção Administrativa aos 26 de março de 2018,
O Presidente,
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O Secretário,
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Aprovado pela Assembleia Geral aos 26 de março de 20L8,

'A trobolhor por fomilios mois felizes"

