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No cumprimento dos Estatutos, nomeadamente no artigo 33o alínea
b), vem a Direcção do Centro Social do Divino Espírito Santo de
Peraboa apresentar aos seus Associados, o Programa de Acção e
Orçamento para o ano de 2017.

ACçÃo
Manter os bons resultados da experiência adquirida ao longo dos
anos de actividade e da formação Ínterna permanente é o propósito
para o ano 2017, o que significa continuar a intervenção junto dos
nossos utentes com
procedimentos
boas práticas
implementando as necessárias adaptações face às mutações que
se vão registando no universo dos nossos apoiados. Assim, iremos
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dar continuidade à nossa intervenção sempre guiados pelos
princípios e objectivos que nos têm norteado desde há mais de

duas décadas, cuidando dos idosos da freguesia de Peraboa e de
outros que nos procurem, salvaguardando e defendendo a
dignidade humana.

A linha de actuação que preconizamos baseia-se na relação

de

proximidade que está estabelecida entre o Centro e o utente,
aproveitando a experiência e a dedicação das nossas funcÍonárias e
o conhecimento que têm de cada um dos apoiados permitindo-lhes
interpretar em cada momento as suas necessidades e os seus
anseios.

A direcção técnica tem um programa de atividades elaborado que
irá permitir aos utentes viver as datas mais marcantes do calendário
civil e religioso e incrementará as ações de convívio e animação
permanentes.

A instabilidade na frequência dos utentes continua a ser a nota mais
marcante do tempo em que vivemos da qual vai resultar uma perda
de unidades comparticipadas pela Segurança Social e a
consequente quebra de receitas. Tal situação, a verificar-se, tornará

muito problemática a gestão do Centro tanto mais que os Gastos
estão num nível abaixo do qual não é possível o funcionamento.

O Quadro do Pessoal do Centro tem 7 funcionárias, distribuídas
como de descreve: duas na Cozinha, uma no Centro de Dia e
quatro no Apoio Domiciliário, considerando ser adequado ao
universo dos idosos apoiados.

A intervenção psico-social é

considerada por nós de grande
importância e como tal continuarâ a ser realizada através de uma
visita semanal no Domicílio e de forma constante no Centro de Dia,
permitindo a avaliação de cada idoso nos seus aspectos de saúde,
psicológico e familiar, ajudando os serviços de apoio e acção
directa a conseguir uma intervenção com maior eficácia.

Continuamos a pensar que, para que a nossa acção produza
efeitos, é fundamental a ajuda dos familiares inter-agindo com o
Centro proporcionando aos utentes mais bem-estar, mantendo-os
nas suas casas e na sua terra.
Reiteramos o apelo dirigido às famílias de Peraboa que apoiem o
centro aderindo aos seus serviços e aumentando o número de
utentes, contribuindo dessa forma para manter a instituição na sua
missão de proteger a população idosa da freguesia.
INVESTIMENTOS
No orçamento de Investimentos figura o valor correspondente ao
Financiamento bancário que procuramos nto da Banca e que
permitirá aproximarmo-nos do fim da obra.
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