A Colina do Castelo, Associação de Solidariedade Social de Leiria, foi
constituída em 11 de Março de 2004, com corpos sociais igualmente constituídos e
empossados em 7 de Novembro de 2004.
Tendo como base de trabalho o diagnóstico efetuado pela Comissão Social da Junta
de Freguesia de Leiria, no mandato de 2001/2005, com a participação de um
pequeno grupo de voluntários e técnicos, verificou-se ser necessária a criação de
uma Associação de Solidariedade Social.
A Colina do Castelo adquiriu o estatuto de IPSS em Setembro de 2010, e todas as
suas atividades são desenvolvidas por voluntários.
Tem neste momento ao seu serviço 10 voluntários, jovens licenciados, alguns
estudantes do ensino superior, e todos os elementos da direção desenvolvem
atividades na sede também como voluntários.
Esta Associação tem como principais objetivos:
-

-

Apoio a idosos, acompanhamento afetivo;
Apoio a crianças e jovens, no que respeita à educação e formação;
Apoio à integração social e comunitária de crianças e famílias carenciadas;

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
Com o apoio da Associação Banco Alimentar Contra a Fome de Leiria Fátima
estamos a apoiar 74 famílias num total de 196 pessoas, 35 são crianças até 12 anos
de idade, 22 são adolescentes, 117 adultos e 22 idosos. Destas 74 famílias, 18 são
apoiadas no domicilio.
Prevemos um aumento significativo do número de famílias a apoiar durante o ano.
Já temos 12 casos em lista de espera.
DISTRIBUIÇÃO DE ROUPAS
É feita de forma semelhante à distribuição de alimentos, e sempre que as famílias
manifestem necessidade.
APOIO ESCOLAR
Estamos a dar apoio escolar a 7 crianças do 5.º, 6.º e 7.º ano e duas do ensino
básico durante o período letivo, em horário depois das aulas e aos sábados.
PRINCIPAIS OBJETIVOS PARA 2012:
•

Criação do centro de aconselhamento e formação de competências
parentais

•

Criação de um gabinete de apoio psicológico aberto à comunidade
O GAP funcionará gratuitamente para os nossos utentes. No entanto, como
não temos qualquer apoio financeiro vamos tentar alargar o atendimento a
toda a comunidade dando prioridade às pessoas com maiores dificuldades
financeiras, através de um pagamento simbólico.
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