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1. Mensagem do presidente da direção
O ano de 2019 foi o ano oficial de arranque da nossa associação. Tivemos diversas
iniciativas, que vos foram sendo comunicadas por e-mail e pelo Whatsapp e que irei
enunciar, dado o empenho e dedicação que tiveram, quer da direção, quer de sócios
dedicados à nossa causa.

Começando pelo fundamental, foram feitas doações as vitimas em Moçambique e
também as instituições CASA (centro de apoio ao sem abrigo) e Refugio Aboim
Ascensão, com participação de muitos dos nossos sócios. A todos, o nosso sincero
obrigado.

Foram efetuados eventos solidários, nomeadamente um evento de partilha de
empreendedorismo no feminino, no Clube de Tavira, com intervenções muitíssimo
interessantes de membros deste sexo, pertencentes a vários sectores, que aceitaram
contribuir com as suas perspetivas para uma plateia de mais de 40 pessoas.

Realizamos um concerto solidário, com o intuito de partilhar o espirito natalício, na
igreja de São Francisco, em Loulé, com o coro Jubilate Deo, de Tavira, também muito
participado. Ainda por ocasião da quadra, teremos uma distribuição de cabazes, que
esperamos sejam bastante bem participados pelos sócios, para entidades de
solidariedade.

Criamos uma mailing list e uma página facebook, que têm servido, sobretudo, como
veiculo de partilha dos acontecimentos.

Em retrospetiva, foi um ano de arranque, no qual a direção se focou em criar
dinâmicas para divulgar o nome e sobretudo, missão da associação, numa perspetiva
de a aproximar da população. Procuramos fazer iniciativas simbólicas mas que, pelo
envolvimento dos organizadores e participantes, resultaram bastante ricas, quer no
conteúdo, quer na essência.
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Numa nota pessoal, quero realçar o enorme empenho da nossa equipa, que se
esforçou por dar passos e fazer ações concretas, enriquecedoras e participadas.
Tentamos envolver, sempre que possível, todos os nossos sócios nas diversas
iniciativas e a resposta foi sempre magnifica, a todos vós o meu sincero e profundo
reconhecimento.
Juan Correia
Presidente da direção

“Sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe.”

pág. 3

Plano de Atividades

Seguem-se os objetivos de 2019 e sua realização.

2. Objectivos 2019 e sua realização
●
●
●
●
●

●
●

●

●
●
●
●

Aprovação da missão e visão da associação Ossónoba - REALIZADO
Definição de âmbito: Apoio a crianças e idosos - REALIZADO
Definição de logótipo - REALIZADO
Criação de website e redes sociais (facebook, twitter, instagram e canal
youtube) – REALIZADO PARCIALMENTE
Definição e aprovação de orçamento
o Mensalidades de sócios - REALIZADO
o Objetivos financeiros - REALIZADO
Definição de programa de voluntariado – NÃO REALIZADO
Definição e arranque de projetos
o Apoio médico ao domicilio – NÃO REALIZADO
o Venda de 3 pontos - REALIZADO
o Angariação e distribuição de roupa - REALIZADO
o Angariação e distribuição de brinquedos - REALIZADO
Protocolos com instituições
o Municípios – NÃO REALIZADO
o Empresas – NÃO REALIZADO
o Outras associações – REALIZADO com o refúgio Aboim Ascenção
o Escolas – NÃO REALIZADO
Angariação de instalações provisórias (pequeno escritório com armazém) – EM
ANDAMENTO
Definição de banco de voluntariado – NÃO REALIZADO
Integração de 1 funcionário administrativo – NÃO REALIZADO
Apresentação pública - REALIZADO

Assim, em 2019, dos 19 objetivos, foram realizados 10, 2 parcialmente ou em
realização e 7 não foram realizados.
Em termos financeiros, remeto para o Balancete e demonstração de resultados o que
foi executado em 2019.
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3. Resumo
Pretendemos com este plano de atividades reforçar a atividade social da Associação e
dar passos concretos em direção ao objetivo de criar um lar de excelência no Algarve.
Para isso, é preciso reforçar o apoio e colaboração dos associados, com os quais
contamos para participar nas ações identificadas, como elementos fundamentais de
atingimento do sucesso da nossa associação no futuro.
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