
 

                   
 

 

RELATÓRIO 

       A A.A.R.C.A. – Associação de Animação Recreativa Crescer e Aprender tem 

como  fim  prestar  apoio  social  às  famílias  e  comunidade,  promover  e  melhorar 

competências  pessoais,  sociais  e  profissionais  e  encetar  acções  de  âmbito 

sociocultural  que visem o desenvolvimento  comunitário.  A Associação tem o seu 

âmbito de acção no Concelho de Cuba.  

     Há muito, que cada vez mais, assistimos a situações de exclusão social. Certo é 

que,  com  a  crescente  vulnerabilidade  profissional  das  populações  e  com  a 

fragilização dos laços familiares e sociais, o conceito de exclusão social atinge uma 

dimensão, que obrigatoriamente, merece ser objecto de profunda preocupação.

     Existem no Concelho de Cuba agregados familiares a viver em condições sociais 

desfavoráveis, com um quadro de vida problemático. Este é um fenómeno que não 

está  esquecido  no  tempo,  de  tal  modo,  que temos assistido  a  uma tentativa  de 

accionamento de novos mecanismos de acção social, capazes de apoiar indivíduos 

e famílias em situação de carência e de manter níveis de subsistência mínimos.  

     Felizmente, há uma consciência crescente que força a sociedade a rever seus 

problemas de forma a, pelo menos, atenuá-los. O trabalho voluntário é um exemplo 

de  solidariedade.  Por  trabalho  voluntário  entende-se  aquele  em  que  qualquer 

pessoa, por sua própria iniciativa, faz uma actividade de qualquer natureza, motivado 

por uma causa ou ideal, sem ter por objectivo nenhum tipo de remuneração material.

O  trabalho  voluntário  gera  uma  reeducação  da  sociedade  e  permite  difundir  o 

conceito da cidadania.

    É neste sentido que a Associação de Animação Recreativa Crescer e Aprender 

tem vindo a desenvolver algumas acções no âmbito do voluntariado no Concelho de 

Cuba, entre as quais destacamos: 

- CAMPANHA DO AGASALHO
Recolha e entrega de roupa a pessoas carenciadas.
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- APOIO A IDOSOS
Marcações de consultas e exames médicos, levantar medicamentos prescritos pelo 

médico a pessoas que não tenham mobilidade para se deslocar à farmácia, fazer 

companhia a idosos que se encontrem sozinhos em casa.

- APOIO A OUTRAS ASSOCIAÇÕES / ENTIDADES 
* Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cuba

* Participação na aplicação dos questionários de Recenseamento Municipal

* Apoio à Associação AMAR 

A REALIZAR: 
- Sessões de informação

- Sessões de divulgação da Associação à população e entidades do Concelho

-  Ateliers  para  crianças  dos  6  aos  12  e  dos 12  aos  16  anos com o  apoio  dos 

Bombeiros Voluntários de Cuba

SER VOLUNTÁRIO PORQUÊ?

Ser voluntário - Quem sabe pelo seguinte...

Ser  voluntário  -  Mesmo que você  pense:  quem sou eu para oferecer  meus 
serviços, sei tão pouco...

Sou apenas uma pessoa mas, ainda assim, sou alguém. Não posso fazer tudo mas,  
ainda assim, posso fazer alguma coisa. Não vou recusar fazer algo que posso fazer.

Helen Keller (surda e cega de nascença)

Ser voluntário - Contribuindo com seus recursos materiais...

Fazer algo para os outros, sem que você tenha vantagem nisso, faz você se tornar  
um homem melhor.

Deepak Chopra
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Ser voluntário - Caso você esteja descontente com o mundo em que vive...

Sê a mudança que queres ver no mundo.

Gandhi

O  futuro  não  é  feito  apenas  de  lógica  e  razão.  É  feito  de  muita  imaginação 

esperança,  convicção  e,  em  especial,  de  responsabilidade,  comprometimento, 

solidariedade e AMOR. A grande recompensa de ser voluntário carrega-se dentro do 

coração! 
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