ORÇAMENTO 2013
PLANO DE ACTIVIDADES

Preâmbulo
Num clima de instabilidade como o que estamos a viver ,numa altura em que
todos os dias surgem novas restrições e ameaças aos direitos adquiridos dos
reformados , é difícil a tarefa de elaborar um plano de actividades.
Consideramos que no ano que está a acabar teríamos oportunidade de
estabelecer um acordo de colaboração com a Segurança Social para um
centro de convívio, o que permitiria abranger uma faixa da população com
menores rendimentos e obter alguma compensação monetária que nos
permitiria a criação de um posto de trabalho para um quadro técnico que
apoiasse a direcção o que permitiria a continuidade dos nosso objectivos. No
decorrer do ano tivemos a informação que a Segurança Social tinha
suspendido o estabelecimento de novos acordos pelo que não alcançamos o
referido objectivo.
Vamos continuar com a descentralização do ensino das TIC´s combatendo
assim a info-exclusão da camada etária superior aos 50 anos, em Porto Côvo e
no Paiol, fruto do sucesso da nossa candidatura ao programa da Economia
Digital e Sociedade do Conhecimento do INALENTEJO.
Durante o ano fomos obrigados a mudar de instalações que são mais exíguas
do que as que tínhamos. Têm a vantagem de ocuparem um piso térreo pelo
que , não se coloca o problema da mobilidade. As instalações além de serem
exíguas , não têm arejamento suficiente, continuamos sem uma sala de
convívio e tivemos de optar por realizar as aulas de ginástica no Pavilhão
Desportivo do Município .Para colmatar esta situação , ampliar as nossas
instalações , ocupando a passagem existente e a elas contígua do lado poente
, processo a decorrer nos serviços camarários.
Continuamos a ter formadores voluntários e manteremos as nossas parcerias
com a Escola Poeta Al ´ Berto, Centro de Saúde de Sines, Universidade de
Évora, Câmara Municipal de Sines e instituições de cultura e desporto e de
âmbito social para partilha de recursos.
Contamos ainda com o apoio da Galp Energia que nos concede um subsídio
anual de 1000,00€ (mil euros) que foi reduzido em 500€.
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No ano lectivo que se iniciou em Outubro estão a decorrer as seguintes
atividades: Pintura, Arraiolos ,Antropologia, Inglês para diversos graus de
aprendizagem,
Português a Brincar ,Espaço dos Números, Ler Tarde
,Literatura Portuguesa, Iniciação à Informática ,Iniciação à Internet, Power
Point, Movie Maker, Tratamento da imagem, Cidadania, Tuna, Teatro , Passeios
na Avenida,
Ginástica Localizada e actividades extra-curriculares que
aprofundem as questões da cidadania, do voluntariado , da cultura e da
ciência. Serão ainda proporcionados convívios entre associações similares,
convívios entre associados e passeios temáticos.
Vamos continuar a festejar o Carnaval, o dia da Poesia e do inicio da
Primavera, promover a cerimónia do encerramento do ano lectivo, comemorar
o dia do nosso aniversário, o S. Martinho e o Natal.
Vamos promover uma viagem na Primavera e outra em Junho, embora
tenhamos decidido procurar viagens mais económicas .
As actividades decorrerão de acordo com o calendário escolar, respeitando as
respectivas interrupções.
Conseguimos mais voluntários que não só dão aulas como nos ajudam a
realizar algumas tarefas e contamos com a colaboração de um funcionária ao
abrigo do programa de emprego-inserção do Instituto de Emprego e Formação
Profissional .
Vamos continuar a nossa participação na Rede Social do Concelho e a
estabelecer parcerias com a Santa Casa da Misericórdia de Sines e participar
activamente nas iniciativas da RUTIS, Rede da Universidades da Terceira
Idade
Vamos manter o nosso site www.prosas.org.pt continuaremos a editar o nosso
jornal em cada trimestre e vamos animar a nossa biblioteca que já conta com
mais de 600 exemplares devidamente catalogados .
Em Junho receberemos o último grupo de voluntários polacos do Projecto de
Voluntariado Sénior do Grundtvig que decorreu até ao momento da melhor
forma possível.
Vamos continuar com o Projecto de Parcerias de Aprendizagem do Grundtvig
que iniciamos este ano e , atendendo a que é o último ano, vamos tentar
concorrer de novo em Fevereiro a outro projecto com novos parceiros.
Realizamos com sucesso um encontro sobre o Envelhecimento Activo o que
nos leva a agendar outro encontro para o ano sobre «A Cidadania».
Este ano, atendendo à exiguidade das nossas instalações decidimos
comemorar o S. Martinho na praça principal do Bairro 1º de Maio tendo
convidado a Missão Coragem e o Espaço Sénior para o evento durante o qual
decorreu uma feira de artesanato e animação proporcionada pelas próprias
entidades. Tendo sido um sucesso vamos tentar continuar com este projeto
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Orçamento para 2013
Este orçamento contempla tanto na receita como na despesa o montante de
56.150,00€€ (cinquenta e seis mil cento e cinquenta
euros) ligeiramente
inferior ao do ano em curso.
Relativamente à receita:
Consideramos a adesão de mais 16 associados ;consideramos arrecadar
3.000€ (três mil euros) com a cobrança das suas quotas ; que valor das
inscrições nas aulas se manteria o mesmo, 1600€ (mil e seiscentos euros);nas
mensalidades 8.000€ (oito mil euros); obter um subsídio de 5.000,00€ (cinco
mil euros) para a realização das obras de ampliação das instalações que
vamos solicitar à APS; que a Galp vai continuar a subsidiar as nossas
actividades até porque obtivemos o estatuto de IPSS com o valor deste ano
que foi de 1.000€ (mil euros); um subsídio de 500€ (quinhentos euros ) da
Câmara Municipal de Sines e cedência de instalações e suporte nos custos
com a água e electricidade; uma subvenção de 302 € (trezentos e dois euros)
do IEFP do programa de emprego inserção ;6.000(seis mil euros) da
Segurança Social no pressuposto de que será possível no final do ano
estabelecer o protocolo de colaboração já referido; da subvenção de 16.600€
(dezasseis mil e seiscentos euros ) já arrecadados em 2012 , mas que se
destinam à concretização do Projecto de Parcerias de Aprendizagem do
Grundtvig, 3.348€ (três mil trezentos e quarenta e oito euros) relativos à última
tranche do Projecto de Voluntariado Sénior também do Grundtvig e finalmente
10.000€ (dez mil euros) de outro projecto este de Parcerias de Aprendizagem
ao qual consideramos concorrer em Fevereiro próximo.
Relativamente à despesa:
Imobilizado
Pretendemos proceder à instalação de ar condicionado para colmatar a falta de
arejamento das instalações e alargar as mesmas conforma já referido.
Despesas Correntes
A rubrica despesas com o pessoal no montante de 9. 660 € (nove mil
seiscentos e sessenta euros) até Setembro refere-se ao pagamento à
funcionária ao abrigo do Programa Emprego Inserção , de Outubro a Dezembro
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seria para contratar um técnico superior que apoiasse a direcção , contando
com o suporte financeiro da Segurança Social.
Os serviços de contabilidade, de Higiene e Limpeza e outros e o pagamento à
RUTIS são necessários uns para o bom funcionamento da instituição e o
último para que continuemos a pertencer à Rede das Universidades da Terceira
Idade.
A rubrica despesas de transporte reflecte as deslocações ao Paiol e a Porto
Côvo provocadas pela descentralização das aulas de TIC´s.
As despesas consideradas na rubrica Grundtvig referem-se aos projetos
europeus de mobilidade e são totalmente cobertos pela verba da receita
Projeto Grundtvig.
É o orçamento possível atendendo às condicionantes já referidas e que
esperamos mereça a aprovação dos órgãos competentes.

Sines 13 de novembro de 2012

A Direcção
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