PLANO DE ATIVIDADES 2019
Associação Amigos Improváveis

No presente documento apresenta-se o plano geral de atividades dos Amigos Improváveis
(AI), para o ano de 2019.
Inicialmente serão apresentados os objetivos gerais e de seguida as atividades que irão
sustentar esses objetivos.

Objetivos gerais
Para o ano de 2019 a Direção dos AI tem como objetivos:
 Continuar a acompanhar os idosos sinalizados nos anos anteriores
 Criar um modelo sustentável e independente de sinalização de idosos de modo a
alcançar mais casos
 Identificar e atuar junto dos casos mais graves de solidão e isolamento na cidade
de Lisboa
 Criar um site onde se possa aceder facilmente a toda a informação sobre os AI
 Uniformizar os processos de recrutamento e formação de responsáveis de zona e
voluntários, assim como a criação de novas parcerias
 Aumentar o número de zonas, voluntários e responsáveis de zona comprometidos
com o projeto
 Apostar na divulgação e reconhecimento dos AI na cidade de Lisboa
 Aumentar o número de parceiros sociais em cada zona
 Aperfeiçoar os processos de gestão de modo a tornar os AI mais eficazes,
competentes e eficientes na sua missão
 Realizar dois eventos anuais internos, para voluntários e idosos
 Desenvolver e aplicar um modelo de medição do impacto social

Atividades
Divulgação
 Através das faculdades, redes sociais, parceiros sociais e comunicação social
principalmente nos períodos que antecedem as inscrições de voluntários

Recrutamento
 Dois momentos anuais de recrutamento de voluntários no início de cada semestre
letivo
 Dois momentos anuais de recrutamento de responsáveis de zona após os períodos
de inscrição de voluntários
Parcerias
 Fazer o levantamento dos potenciais parceiros de cada zona de ação, marcar
reuniões e estabelecer protocolos com as mesmas
Formação
 Após as inscrições dos voluntários, assim como após o recrutamento de
responsáveis de zona é obrigatória uma formação específica para cada função
Eventos
 Realizar um evento no verão e outro no natal, que permita juntar todos os
voluntários, idosos e responsáveis de zona, alargando a sua rede de conhecimentos
e promovendo um dia diferente, divertido e de partilha
Sinalização
 Criar um campo de férias com o objetivo de fazer um reconhecimento porta a
porta de potenciais casos que possam vir a ser sinalizados para receberem visitas
no futuro

Lisboa, 14 de outubro de 2018
A Direção

