RELATÓRIO DA DIRECÇÃO
Actividades e Contas de 2015
Nos termos dos artigos 15, nº 1, e 19, b) do Estatuto da APARF, a Direcção
deve apresentar à Assembleia Geral, até ao dia 31 de Março de cada ano, o Relatório
de Actividades e as Contas relativas ao ano anterior.
Nos termos dos referidos artigos, a Direcção elaborou o respectivo Relatório e
Contas que apresenta à Assembleia Geral para sua apreciação e votação.

I – Relatório de Actividades
O Plano de Actividades para o ano de 2015 apresentado e aprovado em
Assembleia Geral, foi executado com o máximo rigor e espírito de serviço.
Apesar da diminuição de donativos recebidos pela APARF, os objectivos
propostos foram cumpridos, tendo o total da aprovação dos projectos atingido o
montante de 677.899,78 Euros, 96,8 % do total orçamentado.
Plano de Actividades. Referem-se as principais realizações:
1.
Foram realizadas três Assembleias Gerais ordinárias dentro dos prazos
estatutários: para apresentação do Relatório e Contas (21/03/2015), para apreciação e
votação do Plano de Acção e Orçamento (14/11/2015), e em 19/12/2015 para a
eleição dos titulares dos Órgãos Sociais, (quadriénio 2016-2019), assim como as
reuniões do Conselho Fiscal, para elaboração dos respectivos pareceres.
A Direcção reuniu mensalmente a fim de tratar dos assuntos da sua
competência.

2. Dia Mundial dos Leprosos (D.M.L.)
A APARF promoveu a celebração do 62º Dia
Mundial dos Leprosos, realizando o Peditório Nacional,
devidamente autorizado pelo Ministério da Administração
Interna. Este envolveu centenas de voluntários em todo o
país, destacando-se a maior colaboração de pessoas
voluntárias nas regiões do Norte.
Até ao 30º dia após o peditório contabilizou-se a
verba de 49.985,44 Euros.

3. A divulgação da mensagem de Raoul Follereau – Afixação de cartazes
A APARF solicitou a empresas de transportes de passageiros urbanos, como a
C.P., Refer, o Metropolitano entre outras, a afixação do cartaz da Associação alusivo
ao 62º Dia Mundial dos Leprosos.

4. Os Órgãos de Comunicação Social e a divulgação da Mensagem de Raoul
Follereau
Por ocasião da celebração do 62º Dia
Mundial dos Leprosos , a APARF apelou, tal
como em anos anteriores, aos órgãos de
Comunicação Social, televisões, rádios, jornais,
revistas, requerendo a sua colaboração e apoio
na divulgação da mensagem de Raoul Follereau.
Disponibilizou-se para entrevistas e participação
em programas de suporte à causa e elaborou um
“spot” televisivo e radiofónico que alguns desses canais exibiram gratuitamente.

5. A APARF e as Escolas
A APARF continua a apostar na sensibilização dos
mais jovens. Dinamizou e participou em várias acções, tanto
nas escolas como no espaço/APARF. Mantém, ao longo de
todo o ano, contacto com professores de inúmeras escolas
que dinamizam a acção da Associação e recolhem
donativos para o apoio de projectos.

6. Edição do material de sensibilização
A APARF continua a editar material como: cartazes, folhetos, mealheiros,
destinados à campanha do Dia Mundial dos Leprosose outras campanhas a fim de
divulgar a Mensagem de Raoul Follereau e sensibilizar a
opinião pública para a problemática da Lepra.
Edita ainda outro material, como livros, t-shirts,
bolsas, esferográficas, postais…, cuja venda, a um
preço simbólico, pretende, além de divulgar a causa,
gerar também alguma receita.

7. Publicação do jornal “O Amigo dos Leprosos”
A publicação do jornal da APARF, quer em
papel, quer em formato digital, continua a revelarse um precioso instrumento de informação e de
formação junto dos seus leitores. É importante
que reflita a vida da Associação, seus objectivos e projectos.

8. A APARF e a realização de Campanhas
A APARF realizou, durante o ano
2015, três grandes campanhas de recolha de
donativos, através de Direct Mail, via CTT:
- Campanha do Dia Mundial dos
Leprosos;
- Campanha “Ajude uma criança a crescer”
(resultado: 32.542,82 Euros);
- Campanha de Natal (resultado: 21.373,60 Euros,
em donativos e venda de ±10.500 cartões de Boas
Festas de Natal).
Estas campanhas são uma importante fonte de
receita para a APARF, permitindo que a mesma continue a
sua acção.

9. A APARF e os novos meios de divulgação nas redes sociais da Internet
Durante o ano de 2015, a APARF continuou a consolidar a sua presença nas
redes sociais com a dinamização da página APARF no facebook:
(www.facebook.com/APARF), onde conta já com 4.314
seguidores ( 55% Mulheres e 45% Homens).
Esta presença no Facebook alarga o meio de
divulgação da mensagem de Raoul Follereau, fazendoa chegar a pessoas de todas as idades que navegam
no Facebook.
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10. A APARF e os Associados/Colaboradores
Ao longo do ano, vários Associados e Colaboradores da APARF visitaram a sua
sede na Rua Cidade de Nova Lisboa, nº 7 com o objectivo de pagar as suas quotas,
entregar donativos pessoais ou o produto da angariação de fundos, adquirir livros ou
outro material da APARF. Alguns também oferecem roupas, calçado,
electrodomésticos e outros bens para distribuirmos pelos mais carenciados.

À sede da APARF, recorrem também pessoas, sobretudo da Freguesia dos
Olivais, em manifesta situação de pobreza que vêm solicitar ajudas de emergência.
11. Voluntários da APARF
Durante o período em que decorre a preparação da Campanha do Natal e do
Dia Mundial dos Leprosos, a APARF contou com a preciosa colaboração de algumas
voluntárias que, acompanhadas pelos funcionários da Associação, ajudaram a
preparar e envelopar o material expedido posteriormente via CTT.

12. Formação do pessoal
A Associação promoveu e facilitou a participação do seu pessoal nas formações
legalmente obrigatórias (Higiene e Segurança no Trabalho).

13. Apreciação e desenvolvimento de
projectos.
A Direcção da APARF aprovou,
ao longo do ano de 2015, 74 projectos,
no montante de 677.899,78 Euros.
Tratando-se
de
projectos
executados pelos parceiros ou pelos
voluntários da Associação, uns e outros
elaboram relatórios finais, ilustrados,
sobre a aplicação das verbas atribuídas
e o seu impacto nas comunidades. A publicação de alguns desses relatórios no jornal
“O Amigo dos Leprosos” tem sido um forte incentivo à participação dos leitores em
novos projectos.

14. Visita aos projectos em Moçambique
Uma equipa de responsáveis da APARF
deslocou-se em Julho a Moçambique a fim de
visitar “in loco” os principais projectos
executados ou em execucão pelos parceiros
locais da Associação. Avaliou também a
pertinencia de novos apoios, abrindo caminho a
novas áreas de intervenção.

15. Convívio com os ex-Hansenianos no Centro Rovisco Pais
Durante o ano de 2015 foram feitas visitas a vários ex-hansenianos, quer nos
seus domicílios, quer ao Centro Rovisco Pais, onde ainda residem cerca de uma
dezena de doentes idosos.
No último Domingo de Junho, tal como nos
anos anteriores, foi feita a visita/convívio anual.
Este dia de festa, que contou com cerca de 100
pessoas vindas de todo o país, foi muito
apreciado e vivido por todos.

A Direcção da APARF reconhece com gratidão o empenho e a generosidade
que todos os Colaboradores deram à Associação, quer servindo nos Órgãos Sociais,
quer participando na divulgação da causa dos Leprosos.

II - Contas

Exposto o Relatório das Actividades da APARF, apresentam-se agora as
respectivas contas.

Lisboa, 29 de Fevereiro de 2016

A Direcção
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