CENTRO DE Acção Social CULTURA
E DESPORTO
DOS TRABALHADORES DA
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Neste segundo ano do mandato dos órgãos sociais do CCD, irá ser uma fase
de reforço da área social.

Com efeito, esta época que atravessamos, difícil e conturbada a vários níveis,
exigirá de nós também outras respostas, além do trabalho que temos vindo a
realizar.

Assim, a acção do CCD deverá ir além das suas acções habituais, nas áreas
desportivas, recreativas, culturais e do refeitório.

Está na altura de pensarmos no apoio que deveremos prestar aos nossos
associados, activos, mas também aposentados, e que podem estar a
atravessar situações de alguma complicação.
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Esta é, assim cremos, uma responsabilidade do CCD no seu conjunto, mas
também individual, de cada um de nós.

Para tal iremos criar uma linha de apoio, tendo em conta as suas
necessidades.

Apoiaremos também os associados e os seus descendentes, com a criação do
apoio aos trabalhadores estudantes e aos descendentes estudantes.

Incentivaremos o desenvolvimento de acções de voluntariado por parte de
activos e reformados.

Iremos celebrar acordos com empresas para aquisição de produtos a mais
baixo custo.

Vamos também aderir ao cartão de saúde, que está a ser negociado a nível
nacional.

Estes projectos inserem-se numa mais global acção, a da implementação do
CCD Social.

Na área desportiva, pretendemos melhorar o já existente, com acordos com
mais ginásios, incentivando a prática desportiva individual e em representação
do CCD.

Continuaremos a organização de caminhadas, dos passeios no rio e a iniciação
ao Sky, que tanto êxito teve em 2009.

Queremos também “dar a conhecer” o distrito. Iniciaremos a programação de
visitas guiadas aos “nossos” concelhos.
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Os passeios organizados serão também continuados pelo país, possibilitando
também a visita de outras paragens, em organização conjugada com a
ANCCDs.

A participação nas actividades da Associação (ANCCDs) e da Federação
(FPCCDs), designadamente nos Encontros Nacionais.

Participaremos

nos

Jogos

Euros,

dos

trabalhadores

europeus

das

organizações de Segurança Social.

A nível institucional, participaremos nas reuniões e no Congresso da
Associação Nacional dos CCDs da Segurança Social, bem como nas reuniões
da Federação Portuguesa dos CCDs. da Saúde e Segurança Social.

Reforçaremos os laços de cooperação com o Centro Distrital e com o Instituto
da Segurança Social, designadamente através da celebração do acordo de
cooperação que vem sendo negociado.

Procuraremos também que um acordo do mesmo tipo seja efectuado com os
Serviços Sociais da Administração Pública, dada a procura que o nosso
refeitório tem tido pelos Funcionários Públicos de vários organismos.

Proporemos o desenvolvimento de acções conjugadas com os CCDs dos
organismos públicos da cidade e distrito de Castelo Branco

Retomaremos a cooperação com o Inatel.

Com a aprovação do regulamento de inscrição de sócios, está aberta a porta
para a inscrição no CCD, como sócios auxiliares, dos trabalhadores da Via
Segurança Social, bem como das empresas prestadoras de serviços ao ISS,
correspondendo ao apelo lançado pelos dirigentes do ISS.
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Assim, e de modo a dar cumprimento deste Plano, a Direcção do CCD propõese realizar no decurso do ano de 2009, as seguintes actividades:

Na área Administrativa
-

Reorganização da sua área Administrativa/contabilística com vista à
adaptação dos novos desafios.
Celebração de acordos com o I S S / Centro Distrital Segurança Social;
Celebração de acordos com o I E F P;
Celebração de acordos com o Inatel.
Custos -------- 16.500 €

Na área Cultural
- Promoção de espectáculos de qualidade previamente definidos;
- Organização de Colóquios/Palestras, ou seu apoio;
- Apoio na organização de Acções de Formação
Custos ---------- 500 €

Na área Desportiva
-

Incremento das actividades desportivas
diversificação;
Apoio a classes/aulas de ginástica;
Criação ou apoio de novas actividades;

já

existentes

e

sua

Custos -------- 2.000 €

Na área Social
- Desenvolvimento de acordos com empresas.

Custos --------- 400€
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Na área Recreativa
-

Realização de Visitas turísticas e culturais;
Programação de acordos de férias;
Custos -------- 3.000 €

Na área de Apoio aos Sócios
-

Organização de visitas de estudo para os filhos dos sócios;
Comparticipação em Colónias de Férias;
Criação de ATL para os filhos dos Sócios;
Inicio de implementação de Creche e Jardim-de-infância;
Início de projecto para Lar para os Sócios e familiares
Custos --------- 5.500 €

-

Apoio Social aos associados;
Apoio aos sócios trabalhadores estudantes;
Apoio escolar aos descendentes dos sócios.
Custos ---------- 25.000 €

Refeitório e Bar
- Melhoria das condições de funcionamento.
Custos ---------- 5.000 €
- Refeições
Custos --------- 85.000 €

Desporto
-

Intercâmbios entre CCDs;
Participação nos Encontros Desportivos da FPCCDs;
Participação nos Encontros Desportivos da ANCCDs.;
Jogos Euros
Organização de actividade Desportivas.
Custos ---------- 20.000 €
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Jornadas de Confraternização
-

Festa de Reis;
Dia do CCD;
Dia da Segurança Social;
S. João;
Magusto;
Jantar de Natal
Custos -------- 22.000 €

Total de custos ---------- 184.900 €

RECEITAS

Comparticipação Entidade Patronal --------------------------------------------- 10.800 €
Apoios Orçamentais ------------------------------------------------------------------- 2.600 €
Apoios diversos ------------------------------------------------------------------------- 1.200 €
Acordo com IEFP ----------------------------------------------------------------------10.000 €
Inatel --------------------------------------------------------------------------------------- 1.000 €
Quotas ------------------------------------------------------------------------------------- 4.850 €
Comparticipação / Sócios ------------------------------------------------------------ 8.000 €
Refeitório e Bar (vendas) ------------------------------------------------------------74.150 €
Subsidio à exploração --------------------------------------------------------------- 72.300 €

Total de Receitas ------ 184.900 €

Dezembro / 2009

A Direcção
6

