RELATÓRIO DE ATIVIDADES
2014

1. Introdução

O presente relatório serve para dar conhecimento do trabalho desenvolvido, no
decorrer do ano de 2014, na Fundação Dr. Francisco Cruz.
Os objetivos propostos, no início do ano, foram em grande parte alcançados e
conseguidos com o empenho e trabalho em equipa de todos os colaboradores.
Os utentes inseridos na Fundação Dr. Francisco Cruz, devem receber por parte da
equipa técnica e restantes trabalhadores o máximo de respeito, carinho, atenção e maior
atividade possível dentro das suas capacidades físicas e psíquicas, de forma a tornar as
suas vidas em dias felizes de permuta, validade e qualidade.

“O idoso é quem tem o privilégio de viver uma longa vida…o velho é quem
perdeu a jovialidade”.

1

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
2014

2. Recursos Humanos

2.1.Funcionários da Fundação

Em 2014 estiveram integrados na Instituição 42 colaboradores. Foram ainda
integrados indivíduos ao abrigo de Medidas/programas e parcerias com o Centro de
Emprego de Torres Novas.

3. Respostas Sociais

A Fundação tem ao serviço diversas respostas sociais dirigidas por uma Diretora
Técnica, com formação em Serviço Social, responsável pela organização,
desenvolvimento e funcionamento de todos os serviços. Com supervisão da diretora está
uma técnica com formação em Sociologia na resposta social Centro de Dia, com
responsabilidade direta. As colaboradoras integradas no quadro da instituição estão
habilitadas para o desempenho das suas funções.
Os utentes do lar têm idades compreendidas entre 61 a 98 anos.
O acordo de cooperação é para 50 utentes. Neste momento não temos a lotação
completa uma vez que a Fundação Dr. Francisco Cruz irá entrar em obras.

3.1.Centro de Dia

A Fundação Dr. Francisco Cruz tem um acordo de cooperação desde 2005 com a
Câmara e com a Associação das Madeiras para a resposta social de Centro de Dia. A
associação cede o espaço assim como a carrinha que transporta os utentes. A
colaboradora, a técnica, a alimentação, os produtos de higiene, o gasóleo e a
manutenção da carrinha é tudo a cargo da Fundação.
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O Centro de Dia presta aos utentes um conjunto de serviços, transporte,
alimentação, higiene pessoal, tratamento de roupas, limpeza da habitação e atividades
diversas. Apoia e ajuda os idosos em situação de risco, carência/dependência e
vulnerabilidade, contribuindo para a sua manutenção no meio sócio-familiar.
Os utentes do Centro de Dia têm idades compreendidas entre os 60 e 80 anos.
Em relação à distribuição geográfica frequentam o Centro de Dia desta
instituição, três utentes da Fonte Santa, e um utente das Limeiras.
As atividades desenvolvidas foram diversas:
- Acompanhar os utentes da instituição diariamente de segunda a sexta-feira;
- Contactos com Centro de saúde e técnicos da área;
- Contacto com as famílias e atendimento sempre que necessário para esclarecimento de
dúvidas acerca dos serviços;
- A animadora promoveu algumas atividades culturais, lúdico-recreativas, jogos
didáticos, comemoração de dias festivos e participação na Colónia de Férias.

O serviço de alimentação fornecido é o pequeno-almoço e o almoço na
associação das Madeiras, até Junho do corrente ano. O jantar é fornecido no domicílio
sete dias da semana sempre diferente da refeição do almoço. É de salientar que desde o
mês de Julho os utentes e respetivos funcionários passaram a frequentar o Centro de Dia
nas instalações da Fundação Dr. Francisco Cruz devido ao ajustamento de escalas de
serviços das colaboradoras.

3.2.Serviço de Apoio Domiciliário

O Serviço de Apoio Domiciliário inclui a prestação de serviços a utentes no seu
domicílio de segunda a domingo, desde que por motivos de doença, deficiência ou outro
impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente a satisfação das
suas necessidades básicas e as atividades quotidianas. Os serviços incluem higiene
pessoal, tratamento de roupas, alimentação (almoço e/ou jantar), higiene habitacional,
acompanhamento ao exterior e atividades de animação.
É de referir que dos 18 utentes apoiados em 2014, 8 são residentes na Praia do
Ribatejo, nas Madeiras 4, nas Limeiras 2, na Fonte Santa 2 e no Cafuz 2.
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As idades estão compreendidas entre os 59 e os 91 anos.
Realizaram-se atividades no âmbito da Resposta Social:
-Visitas domiciliárias e atendimentos;
-Contacto com as famílias sempre que necessário;
-Contacto com os técnicos de Saúde (Medico e Enfermeiro), sempre que houve
necessidade de solicitar a intervenção dos mesmos;
-Realizaram-se ainda atividades de Animação dirigidas aos utentes: passeios e
participação em atividades desenvolvidas pela Fundação, distribuição de amêndoas na
Páscoa, participação nas marchas populares nas festas de Vila Nova da Barquinha,
passeio ao Baleal, passeio ao Santuário de Fátima, Colónia de Férias, entre outros.

De acordo com a Segurança Social, 11 utentes estão abrangidos de Segunda a
sexta-feira e 5 utentes no apoio domiciliário alargado, mas a Fundação presta os
mesmos serviços a todos os utentes nos sete dias por semana.
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4. Atividades de lazer e recreio da Fundação Dr. Francisco Cruz

4.1. Aulas de Ginástica
As aulas de ginástica são dirigidas a todos os utentes das diferentes respostas
socias da Instituição, sendo que a maioria que frequenta as mesmas são da ERPI.
As aulas decorrem das 15h às 16h, às terças e quintas-feiras.
Participaram ao longo do ano de 2014 cerca de 25 utentes, com idades entre os
58 e os 91 anos.
As aulas são ministradas numa das salas de convívio por um técnico de desporto,
sendo a Instituição a suportar os custos das mesmas.
Esta é uma atividade que já vem desde 2008, em que os idosos participam com
muito agrado e satisfação.

4.2.Dia de Reis
No dia 6 de Janeiro é sempre assinalado o dia dos Reis com um lanche,
representado pelo Bolo Rei, para todos os utentes e colaboradores. Neste dia também
vieram à Instituição as crianças da Escola Primária da Praia do Ribatejo cantar as
Janeiras e os jovens da Escola Básica e Secundária Luís de Camões de Constância da
turma do 9º A dramatizar um teatro intitulado como “O pequeno Rei”. Construímos
ainda coroas para todos os idosos.

4.3.Dia de Carnaval
Este ano na Instituição além do Baile de Carnaval também as colaboradoras se
mascararam e entraram na dinâmica para um desfile pela Praia do Ribatejo com todos
os idosos que quiseram participar.
Houve também o Carnaval Interinstitucional em que o tema para os mascarados
era de livre escolha das instituições, onde a Fundação Dr. Francisco Cruz escolheu o
tema “Piratas”. Foi uma atividade que agradou bastante a quem participou e contou com
cerca de 16 utentes.
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4.4. Atelier de Nutrição
O Atelier de Nutrição é dinamizado pela Nutricionista Filipa Simas (estagiária
da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha) e é dirigido a todos os utentes das
diferentes respostas sociais da Instituição, sendo que a maioria que frequenta as mesmas
são do ERPI.
Iniciou-se em Abril e decorreu até Agosto, todas as quartas-feiras durante o
período da tarde. A partir de Setembro começaram a ser dinamizadas quinzenalmente
até à presente data, mas por sua vez durante o período da manhã.
As atividades são ministradas na sala de Animação.

4.5. Atelier de Saúde
Em conjunto com a Enf. Ana Silva foram realizadas atividades ao nível da
saúde. Falámos do Dia Mundial Contra o Cancro, onde os utentes puderam esclarecer
dúvidas e ao mesmo tempo exporem alguns problemas que serviram para um pequeno
debate.

4.6.Dia de Páscoa
O dia de Páscoa foi assinalado com uma missa e com a entrega de amêndoas a
todos os utentes e colaboradores das diferentes respostas sociais.

4.7.Comemoração dos Santos Populares
Os Santos Populares foram comemorados com todos os utentes da Fundação.
Alguns utentes foram desfilar nas Marchas Populares de Santo António nas
Festa s de Vila Nova da Barquinha, como tem sido habitual desde 2003.

4.8.Passeios
Realizaram-se passeios à Praia do Baleal, ao Santuário de Fátima, Parque
Ribeirinho, para uma Sardinhada, visita à Feira Nacional do Cavalo.

6

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
2014
4.9.Colónia de Férias
No mês de Setembro realizou-se a colónia de férias em Pedrogão em conjunto
com o Centro de Solidariedade Social Padre José Filipe Rodrigues, da Zibreira.

4.10. Visita Pastoral
No mês de Março recebemos a visita do Bispo da Diocese de Santarém, D.
Manuel Pelino, onde celebrámos uma missa campal para o receber. Os utentes
elaboraram uma pequena lembrança para lhe oferecer (Bispo em Goma Eva 3D) e
presentearam-no com algumas canções.

4.11. Dia do Idoso/Bênção das Carrinhas
O Dia do Idoso foi comemorado com uma missa campal seguida com a bênção
das novas carrinhas e ainda com a presença de alguns elementos do grupo de jovens da
Praia do Ribatejo que nos presentearam com canções e jogos de exterior.

4.12. Ateliers Diários
Os Ateliers Diários são dinamizados pela Animadora Sociocultural que visa
responder às necessidades iniciais dos utentes da Fundação Dr. Francisco Cruz. Sendo
eles: Atelier de Expressão Escrita e Oral, Atelier de Modelagem, Atelier de Estimulação
Sensorial, Atelier de Culinária, Atelier de Estimulação Cognitiva e Atelier de Mãos à
Obra.

4.13. Natal
A festa de natal foi realizada nas instalações da Fundação Dr. Francisco Cruz.
Contou com a participação da fadista Rita Inácio e das colaboradoras que nos
presentearam com dança e uma pequena dramatização.
Estiveram presentes familiares, amigos, convidados e a maioria dos
colaboradores.
No final das apresentações houve um lanche ajantarado para todos.
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É de referir que algumas das atividades acima descritas não se encontram no Plano
Anual de Atividades de 2014.

5. Voluntariado
A Fundação tem uma Liga de Amigos composta por sócios. A Liga de Amigos é
constituída por uma Direção e uma Assembleia, no presente ano não efetuou qualquer
voluntariado, devido à mudança de Direção.
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6. Outras iniciativas em que a Fundação é Parceira
6.1. Criação e Abertura da Loja Social
A loja social é uma resposta municipal estratégica, que tem como objetivo,
suprir as necessidades de carências imediatas do individuo e/ou agregado familiar
carenciado. Nomeadamente os beneficiários do rendimento social de inserção (RSI),
idosos com fracos recursos económicos, e, ainda, crianças ou jovens que apresentem
necessidades básicas de subsistência, ou seja, será beneficiado todo o agregado familiar,
e/ou individuo, que se encontre em situação de pobreza e exclusão social.
Tem como objetivos desenvolver um trabalho que pretenderá dar respostas e
encontrar soluções para situações de carências diagnosticadas, quer pelo serviço de ação
social, que pelos outros parceiros da ação social.
Fomentar a rede de parceria interinstitucional concelhia, visando a identificação
e encaminhamento de situações de carência para a loja social.
São entidades parceiras da Loja Social:
- Cáritas de Vila Nova da Barquinha;
- Conferência de Nossa Senhora dos Remédios;
- Conferência da Nossa Senhora da Assunção;
- Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova da Barquinha;
- Centro Social paroquial da Atalaia;
- Fundação Dr. Francisco Cruz;
- Centro Social das Madeira;
- Juntas de Freguesias do conselho;
- Centro Distrital da Segurança Social de Santarém.

6.2. Cantinas Sociais
Foi assinado protocolo de colaboração no âmbito da rede solidária de cantinas
sociais para o programa de emergência alimentar com o Instituto de Segurança Social.
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A cantina social constitui-se como uma resposta de emergência social, tendo por
base suprir as necessidades alimentares na disponibilização de refeições diárias
incluindo fins-de-semana e feriados.
A cantina social tem vários critérios de admissão:
- Admissão de famílias e indivíduos em situação de carência e/ou vulnerabilidade, já
com apoio social, desde que o apoio atribuído não seja no âmbito do apoio alimentar;
- Situações recentes de desemprego múltiplo, com despesas fixas e com filhos;
- Famílias e indivíduos com baixos salários e encargos habitacionais elevados;
- Situações de calamidade pública e/ou de emergência temporária, nomeadamente,
incêndios, despejos, doença, etc…
O número de utentes abrangidos pelo programa de emergência alimentar é
atualmente de 2 refeições diárias durante sete dias por semana.
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7. Parcerias
O trabalho em parceria tem sido uma mais-valia para o bom funcionamento dos
projetos e atividades desenvolvidas na/e pela instituição.
Trabalhamos em parceria com diferentes entidades e serviços:
- Centro Distrital de Segurança Social de Santarém;
- Centro de Emprego de Torres Novas;
- Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha;
- Junta de Freguesia de Praia do Ribatejo;
- Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha;
- Associação de Bem Estar Social das Madeiras;
- Entre outros.
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8. Melhoria das instalações, equipamentos e aquisição de materiais
Ao longo dos anos 2012, 2013 e 2014 realizaram-se obras nos apartamentos
(móveis de cozinha novos, substituição de banheiras por poliban e substituição de chão
na sala e cozinha).
Adquiriu-se ao longo do ano 2014:
- 2 Impressoras,
- 2 Armários,
- Máquina de lavar roupa semi-industrial,
- 1 Router,
- Cadeiras de Banho (para apartamentos),
- 1 Mesa para sala de Animação,
- 2 Estantes para sala de Animação,
- 1 Soprador,
- 1 Corta relvas,
- 5 Termo ventiladores,
- 1 Panela para sopa,
- 1 Varinha mágica,
Através do PRODER, medida 3.1.2, adquirimos duas carrinhas novas para a
Instituição (Julho e Agosto).
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9. Conclusão
Durante o ano 2014 as respostas sociais já implementadas nesta instituição
(ERPI, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia) dirigidos a idosos tiveram
continuidade, notando-se uma procura continua para Estabelecimento Residencial Para
Idosos, um aumento no Serviço de Apoio Domiciliário e um decréscimo no Centro de
Dia a nível dos utentes.
A Instituição pretende dar continuidade às respostas sociais e melhorar os
resultados dos objetivos e atividades menos conseguidas, com a colaboração de toda a
equipa da Fundação Dr. Francisco Cruz.

“Para o idoso a vida renova-se a cada dia que começa…
Para o velho a vida acaba a cada noite que termina…”
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