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Um
em constante

A AMITEI é uma Instituição Particular de Solidariedade
Social que multiplica a sua ação através de respostas
sociais abrangentes e diferenciadas. Com 38 anos de
existência, esta casa marca presença na história da
freguesia de Marrazes e na vida de todos os seus utentes.
A Associação de Solidariedade Social
de Marrazes (AMITEI) foi fundada em
1979, então designada Associação de
Amigos da Mata de Marrazes, “por uma
causa e uma característica muito sui generis”, revela-nos o presidente, Fernando
Vendeirinho. Quando, após o 25 de Abril,
se verificou o abandono das florestas
pelos guardas florestais, ao abandono
ficaram também as suas casas e postos
de vigia na mata de Marrazes. Foi nessa
altura que o nosso entrevistado encabeçou um movimento de recuperação e
reabilitação dos edifícios, assim como a
limpeza de toda a área circundante com
vista à criação de uma associação de cariz social. Aí foram realizados vários eventos lúdicos e recreativos que contaram
com a adesão de toda a população local
e, em 1985, já como Instituição Particular
de Solidariedade Social (IPSS) nasce um
espaço de Atividades de Tempos Livres
(ATL) direcionado para os mais jovens.

A Associação foi aumentando a sua
dinâmica no quotidiano da freguesia e,
naturalmente, ajustando e diversificando
as respostas às oscilações do enquadramento económico e social. O número de
crianças presente na freguesia de Marrazes decresceu o que levou a associação
a apresentar outras valências, nomeadamente um bar, “de modo a conseguir
mobilizar e motivar a massa associativa”.
No ano de 2006, é celebrado um
protocolo com a Junta de Freguesia de
Marrazes, na altura detentora das parcelas da mata de Marrazes, que elege
nova direção, seguindo-se o início do
processo que levou à construção do atual
edifício da AMITEI. Nunca se afastando
na totalidade da realidade da Associação, em 2009, Fernando Vendeirinho é
chamado para reverter uma situação de
grande constrangimento financeiro. Após
eleições, reassume o cargo de presidente
da Associação de Amigos da Mata de
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Marrazes. Em fevereiro de 2013, nasce
o novo edifício e sede da Associação com
uma nova designação: AMITEI – Associação de Solidariedade Social de Marrazes.
Respostas Sociais
Agregadora e muito abrangente, a
AMITEI integra a Estrutura Residencial
para Pessoas Idosas (ERPI), com 36
camas, estando em ação uma empreitada que visa aumentar a capacidade do
espaço para 60 camas; o Centro de Dia,
que recebe à data 40 utentes irá poder
abranger 60 utentes; o Serviço de Apoio
ao Domicílio, por sua vez de 42 utentes
passará a atingir 60 utentes. No âmbito
das Atividades de Animação e Apoio à
Família (AAAF), comparticipadas pelo
Município de Leiria, a AMITEI desenvolve
das 15h às 19h o prolongamento escolar,
que atinge as 225 crianças, sendo que o
serviço de almoço abrange 400 crianças.
No âmbito da Cantina Social, recentemente, foi revisto o protocolo de colaboração celebrado com o ISS, I.P. de 100
para 50 refeições servidas diariamente,
dado que a AMITEI é uma das Instituições
que integra a parceria que viu aprovada
a candidatura ao FEAC - Fundo Europeu
de Auxilio às Pessoas Mais Carenciadas,
para o Concelho de Leiria, uma nova
resposta social que consiste na distribuição de géneros alimentares de primeira
necessidade a 56 agregados familiares,
representando 150 pessoas que reúnem,
entre outras, condições habitacionais.
Esta instituição, tão ampla na sua oferta, candidatou-se também, através do
PROCOOP, Programa do ISS, I.P. para
acesso à cooperação, para a resposta
de Centro de Apoio ao Envelhecimento
Ativo, direcionada para 150 utentes. Fernando Vendeirinho explica-nos que esta
nova resposta social, “apoiada por técnicos, psicólogos e assistentes sociais,
pretende acompanhar e apoiar indivíduos

com mais de 55 anos, em situação de
pré-reforma, reforma ou vulnerabilidade
social”. Por fim, ali sita também uma Rede
Local de Intervenção Social (RLIS), que
iniciou atividade em 2016 e até à data
efetuou mais de dois mil atendimentos
para cerca de 600 processos.
Efetivamente, durante a visita à AMITEI, descobrimos uma Associação com
condições físicas de excelência, onde a
dinâmica dos seus profissionais envolve
todos os utentes, desde a infância, até
à terceira idade. Fernando Vendeirinho
realça o trabalho efetuado pelo departamento de animação que organiza com
regularidade eventos e ações, ajustados
às capacidades e vontades de todos os
utentes.
As atividades permanentes, que
constam no plano mensal da instituição, inserem-se nas diversas oficinas e
projetos em que os utentes participam.
São igualmente desenvolvidos vários
convívios intergeracionais, ações de
sensibilização no âmbito da prevenção e
da saúde, entre muitos outros certames.
Nesta relação de grande interatividade, a AMITEI conta com o importante
apoio de inúmeras entidades parceiras,
assim como de jovens estagiários que
enriquecem o dia-a-dia desta grande
família.
Todo o trabalho aqui espelhado só
se concretiza pela força e dedicação
dos cerca de 80 funcionários aos seus
mais de 600 utentes diretos, apoiados
por 11 viaturas. O sucesso da instituição
centra-se, segundo as palavras do seu
presidente, “no serviço, na qualidade,
no profissionalismo e no desempenho”.
Quem quiser acompanhar a atividade
da AMITEI pode visitar a página da instituição no facebook, ou através do novo
site, que vai (re)nascer com uma imagem
mais apelativa e com novos conteúdos.

