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Fundação Champagnat – Relatório de Atividades 2014
I.

Introdução

A Fundação Champagnat é uma Instituição Privada de Solidariedade Social (IPSS) e Organização Nãogovernamental para o Desenvolvimento (ONGD) fundada em 1995 com objetivo principal de contribuir para a
promoção da melhoria de condições de vida de pessoas necessitadas, em especial crianças e jovens.

Ao longo dos seus quase vinte anos de intervenção a Fundação Champagnat tem-se destacado em projetos
como a Casa da Criança de Tires e os Campos de Trabalho e Missão (CTM).

O Relatório de Atividades que apresentamos visa descrever e avaliar as atividades realizadas ao longo de 2014
com os destinatários e parceiros, para a realização dos fins da Fundação Champagnat.

Durante o ano de 2014 tivemos como motivação a vontade de melhorar a nossa intervenção e a capacitação
de todos os que connosco colaboram ou beneficiam das nossas ações. No sentido de alargar a nossa
intervenção, aceitamos um novo desafio, a Ludoteca da Adroana, situada no concelho de Cascais, reforçando
assim a intervenção ao nível da solidariedade, educação e desenvolvimento já consolidada com a Casa da
Criança de Tires e Campos de Trabalho e Missão.

Este Relatório de Atividades está estruturado em quatro áreas de atuação: Programas de Intervenção e Apoio;
Comunicação e imagem; Angariação de Recursos e Organização e procedimentos.
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II.

Objetivos gerais

Os objetivos gerais da Fundação Champagnat são os que constituem os seus fins estatutários, nomeadamente:
o

Desenvolver atividades e projetos educativos e de assistência, que contribuam para a promoção de
grupos desfavorecidos, especialmente junto de crianças e de jovens;

o

Organizar e apoiar estruturas de voluntariado, nacionais e internacionais, que combatam as
desigualdades e a discriminação;

o

Colaborar na educação solidária com os países em desenvolvimento, em especial os Países Africanos
de Lingua Oficial Portuguesa (PALOP), em resposta às suas necessidades, mediante a organização e
realização de programas comuns;

o

Estimular o voluntariado social, as campanhas de solidariedade, a cooperação internacional e o
desenvolvimento de projetos sociais;

o

Promover cursos, formações, seminários ou publicações na área da educação para a Solidariedade.

o

Apoiar e incentivar a Educação Solidária nas Obras Maristas em Portugal - nomeadamente, com
campanhas várias, Dias Internacionais, etc.
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III. Programas de Intervenção e Apoio

Os programas de intervenção e apoio dividem-se em três áreas:
1. Apoio aos projetos da Fundação Champagnat - da Criança de Tires e Ludoteca da Adroana.
2. Promoção do voluntariado marista nacional e internacional.
3. A ação social educativa a nível nacional.

1 - Apoio aos projetos da Fundação Champagnat - Casa da Criança de Tires e Ludoteca da
Adroana

A Casa da Criança de Tires e a Ludoteca da Adroana são os projetos da Fundação Champagnat de maior
visibilidade. Pela sua importância, apresentam relatórios de atividades individuais, no entanto salientamos
neste capítulo ações desenvolvidas com as respostas. Deste modo:
o

Apoio na administração da Casa da Criança de Tires e da Ludoteca da Adroana, nomeadamente na
contabilidade, gestão de fornecedores, comunicação e imagem e gestão de recursos humanos.
Durante o ano de 2014 iniciou-se uma passagem gradual da gestão de pagamento a fornecedores para
a sede.

o

Participação em reuniões gerais de funcionários de modo a promover a ligação entre as respostas e o
conselho de Administração da Fundação Champagnat.

o

Apoio na consolidação da identidade Marista na Casa da Criança de Tires e Ludoteca da Adroana,
nomeadamente através da inclusão de símbolos Maristas no espaço e participação em atividades
desenvolvidas centros educativos Marista em Portugal.

2 – Campos de Trabalho e Missão
Fundação Champagnat dinamizou o projeto de voluntariado de curta duração Campos de Trabalho e Missão
(CTM).
Em parceria com a ONG espanhola SED e com a coordenação da Província Marista Compostela, tratou-se de
todo o processo de seleção, formação e envio dos voluntários para os Campos do verão de 2014, assim como
da avaliação, posterior à experiência no terreno.
Foi enviado um voluntário Português para a Zâmbia.
Também relativamente ao projeto CTM, iniciaram-se, no último trimestre de 2014, as atividades para o envio
de mais voluntários para as missões que terão lugar no verão de 2015. Foram divulgadas as iniciativas e

3

Fundação Champagnat – Relatório de Atividades 2014
selecionados nove voluntários (três portugueses e seis espanhóis). O Campo de Moçambique será o destino
dos voluntários Portugueses.

2 - Promoção do voluntariado nacional e internacional.

A promoção de voluntariado nacional e internacional é um dos objetivos gerais da Fundação Champagnat. No
sentido de melhorar a promoção, a organização e o seguimento de um voluntariado comprometido com os
ideais Maristas e da Fundação Champagnat realizamos as seguintes ações:
o

Divulgação nos centros educativos Maristas do voluntariado social, tanto ao nível dos Campos de
Trabalho Missão, Campos de Trabalho e voluntariado regular nas respostas da Fundação Champagnat.
Esta divulgação foi feita através da:
Distribuição de cartazes promocionais dos Campos de Trabalho Missão
Presença de um voluntário no CTM da Zâmbia em diversos momentos da vida dos centros
educativos.

o

Promoção do voluntariado nas respostas da Fundação Champagnat (Casa da Criança de Tires e
Ludoteca da Adroana) junto de associações de pais e Antigos alunos.

3 - A ação social educativa.

A educação solidária apresenta-se como um objetivo basilar da Fundação Champagnat. Neste sentido,
intervimos através da promoção de uma educação solidária nas Instituições Maristas em Portugal, mais
especificamente nos nossos Colégios. Participamos na Semana das Missões do Externato Marista de Lisboa,
através de ações de informação e sensibilização para o voluntariado e para a Missão. Realizamos catorze
sessões entre os dias 13 a 17 de outubro nas aulas de Formação Humana do 10º, 11º e 12º ano.
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IV. Comunicação e imagem

Uma comunicação institucional apresenta um valor estratégico no fortalecimento da nossa identidade
corporativa, na construção de um bom conceito perante o nosso público e parceiros e na obtenção de apoio e
valorização para as nossas iniciativas.

Durante o ano de 2014 apostamos na consolidação da Imagem da Fundação Champagnat através de um foco
no logotipo e na introdução do nome em todas as comunicações da resposta.

Criamos um cartaz para acompanhar as participações em feiras – Imagem 1, refletindo a unidade entre a
Fundação Champagnat, a Casa da Criança de Tires e a Ludoteca da Adroana.

Imagem 1 - Cartaz Fundação Champagnat.

Divulgamos o trabalho desenvolvido nas respostas junto dos colégios Maristas através da
participação em eventos – Festa da Castanha (EML), Semana da Solidariedade, Festa de
Champagnat.
O site da Fundação Champagnat – www.fundacaochampagnat.org, sofreu no final de 2014 uma
restruturação. O alojamento passou a ser oferecido e a programação feita pela Equipa TIC do
EML.

5

Fundação Champagnat – Relatório de Atividades 2014
O Boletim Informativo foi editado três vezes (Abril, Junho e Dezembro) com uma tiragem de 150
exemplares cada edição. A diminuição do número de exemplares em papel resulta da estratégia tomada
de apostar na sua divulgação via e-mail.

Foram criados e-mails institucionais (xxxxxx@fundacaochampagnat.org) para a Casa da Criança
de Tires, Ludoteca da Adroana e para todos os elementos da equipa técnica.
No sentido de reforçar os laços entre colaboradores, voluntários e membros dos órgãos sociais da
Fundação Champagnat, realizou-se no mês de julho uma sardinhada-convívio no Colégio Marista de
Carcavelos. Por feliz coincidência, a iniciativa contou com a participação de alguns educadores e utentes
do Lar Marista de Ermesinde.
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V.

Angariação de Recursos
Mantivemos as campanhas de consignação do IRS, com um proveito de €15781.78, Arraial Solidário e

Agendas.

VI. Organização e procedimentos

Relações Externas
o

A Fundação também manteve a sua relação de associada com a União Distrital das IPSS, de que
beneficiou sobretudo recebendo informações e apoios de natureza jurídica e fiscal especificas do
sector, cada vez mais delicadas e complexas.

o

A relação com a Província Marista de Compostela foi assegurada através da participação na
Assembleia de Obras Sociais e na Equipa de formação de voluntários.

o

Durante 2014 participamos de forma ativa nas reuniões da Plataforma Portuguesa das ONGD´s,
integrando o Grupo de Trabalho “Grupo de Ética”, com o objetivo de redigidir o Código de Conduta
das ONGD portuguesas.

o

Realizaram-se diversas reuniões com entidades parceiras - Câmara Municipal de Cascais,
Estabelecimento Prisional de Tires, Segurança Social, tendo sido assinados dois protocolos com a
Câmara Municipal de Cascais – Protocolo de Desenvolvimento Infantil e Cedência de espaço Ludoteca
da Adroana. Iniciou-se a revisão de acordo com a Segurança Social (Casa da Criança de Tires).
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