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1.

Apresentação

O presente documento pretende descrever o plano de ação a desenvolver no quadriénio 20202024 na RUMO À VIDA.
Assentamos o nosso trabalho em quatro fatores: Pessoas, Especialização, Crescimento e Rigor.
Pessoas especiais que merecem ver respeitada a sua individualidade e ter confiança de que são
capazes de evoluir e crescer. E Pessoas que se dedicam e empenham em entregar diariamente o
serviço com que nos comprometemos desde o início para os nossos alunos/clientes e respetivas
famílias e que está patente na nossa Missão.
Especialização nas nossas atividades do CAO, designadamente continuidade e aumento da
produtividade associada ao Projeto da “Maria do Mar”. Também na lavandaria pretendemos
tornar-nos especialistas e estamos prontos para prestar serviço à sociedade.
Crescimento associado à nova necessidade identificada como premente e que que se torna mais
urgente a cada dia que passa - a construção do Lar Residencial para 30 clientes da Rumo à Vida,
para dar apoio às famílias quer a nível permanente ou temporário. Nos últimos tempos temos
também sido muito procurados por pessoas com deficiências mais limitativas e para as quais não
estamos preparados para responder. Assim, será fundamental a construção de mais esta valência
juntamente com o Lar também para 30 clientes.
O Rigor, é um dos nossos pilares basilares. Prometemos continuar a agir de acordo com aquilo
que dizemos e nos comprometemos fazer; dizemos e comprometemo-nos a fazer aquilo em que
pensamos e acreditamos; acreditamos num mundo mais equilibrado e onde todos tenhamos um
lugar para ser feliz e pensamos que podemos ser contribuintes decisivos para isso. Rigor
associado à transparência económico-financeira melhorando a sustentabilidade do projeto. Rigor
no cumprimento dos acordos e protocolos estabelecidos com todas as entidades públicoprivadas. Rigor no cumprimentos dos Estatutos e Regulamentos.
Queremos também neste quadriénio realizar a certificação ao nível da qualidade.
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2.

Compromisso

Comprometemo-nos a honrar a Missão da RAV, i.e, proporcionar uma
educação/formação estruturada de excelência, com vista ao desenvolvimento da sua
autonomia e inclusão na vida social ativa, suportada numa equipa multidisciplinar
experiente.
Atuar de modo a concretizar a Visão: Ser uma referência nacional na capacitação de
pessoas com deficiência pugnando pelo seu bem-estar físico, mental e social e por uma
consciencialização global sobre a deficiência.
Com os VALORES sempre presentes:
 Compromisso de toda a equipa, com o desenvolvimento, equilíbrio e inclusão
dos nossos alunos e clientes;
 Autonomia, como objetivo maior do plano individual de desenvolvimento de cada
aluno/cliente;
 Experiência, fundamentada nos anos de serviços prestados e na
multidisciplinariedade e coesão das equipas técnicas e de gestão;
 Confiança, Excelência e Equidade são a base do nosso trabalho e também um
caminho para a Sustentabilidade;
 Solidariedade que incentivamos e sentimos como recíproca por parte da
sociedade;
 Acreditar que é possível e está ao nosso alcance contribuir para o crescimento e
felicidade de cada ser humano e fazer melhor a cada dia que passa;
 Respeito, pela individualidade de cada um.
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