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Dia Eco-Escola
No âmbito do Programa Eco-Escolas, realizou-se no dia 29 de
Julho, uma visita ao Paul de Tornada.
Esta visita teve como objectivo celebrar o nosso Dia Eco-Escola,
juntando em saudável convívio todos os Clientes e Técnicos do
Centro de Reabilitação Profissional.

2º Caldas ExPEDDYção
No dia 29 de Julho realizou-se
o 2º Caldas ExPEDDYção, o
peddy paper do Fórum Sócioocupacional CEERDL. A actividade apresenta-se como um
percurso de exploração do
centro da cidade de Caldas da
Rainha, com vários desafios em equipa. Contando com a participação de clientes, familiares e técnicos do Fórum Sócioocupacional, esta edição do Caldas ExPEDDYção registou uma
adesão superior à anterior e proporcionou momentos descontraídos de convívio e boa disposição entre todos.

Actividades Sócio-Culturais

Julho a Setembro 2011

Visita Pedagógica a Lisboa
Nos dias 12,13 e 14 de Julho os formandos
do Centro de Reabilitação Profissional estiveram em Lisboa, onde efectuaram visitas
pedagógicas a vários locais de interesse da
capital, Pavilhão do Conhecimento, Oceanário e Baixa Pombalina. Tiveram também
a oportunidade de realizar um belíssimo
cruzeiro no rio Tejo. Foram momentos não
só de conhecimento e aprendizagem, mas
também de convivo e amizade.

Revista particiPAR
Neste mês de Julho foi lançado o segundo
número da revista particiPAR, com o tema
“Estilos de Vida”. Esta edição volta a contar
com a colaboração dos clientes CEERDL e seus
familiares e foi disponibilizada gratuitamente
em vários pontos da comunidade. Está também disponível em versão electrónica no site
www.ceerdl.org. Está em preparação a 3ª
edição da Revista ParticiPAR, que será dedicada ao tema do DESPORTO e ACTIVIDADE FÍSICA.

Auditorias Externas e Acompanhamento Técnico

A 20 de Julho de 2011, os clientes do Fórum Sócio-ocupacional
visitaram o Oceanário, situado no Parque das Nações, em Lisboa.
Esta visita pretendeu igualmente favorecer a autonomia na utilização dos transportes públicos e incluiu um almoço-convívio e o
acesso à exposição temporária “Tartarugas Marinhas - A viagem”.
A 14 de Setembro, estiveram no Parque dos Monges, em Alcobaça, ficaram a conhecer o fluviário, o lontrário e o jardim bíblico, e
praticaram tiro com arco.
A 21 de Setembro, visitaram os estúdios da Rádio Mais Oeste nas
Caldas da Rainha. Para além de terem ficado a conhecer o funcionamento de uma rádio nos dias de hoje, participaram em directo
e partilharam a experiência com os ouvintes da Mais Oeste (94.2
fm).

Visita de acompanhamento técnico ao Projecto PAR pelo Alto
Comissariado para a Saúde em Julho. Este projecto, que pretende
avaliar as opiniões dos estudantes do ensino secundário acerca da
doença mental e contribuir para a melhoria da aceitação destas
pessoas pela comunidade, deverá estender-se a Julho de 2012.
Visita de acompanhamento técnico ao CAAAPD – Centro de Atendimento, Apoio e Animação da Pessoa com Deficiência pelo CDSS
de Leiria, em Setembro, tendo já sido recepcionado o relatório
síntese dos resultados.
Acção de Verificação no Local ao Projecto de Informação, Avaliação e Orientação para a Qualificação e o Emprego (IAOQE) pelo
IEFP – Delegação Regional do Centro.
Estes acompanhamentos são importantes para garantir a continuidade da qualidade técnica das respostas CEERDL e a demonstração da eficiente utilização dos recursos.

Participação: Envolvimento e co-responsabilização de todos, nas dinâmicas organizacionais e na comunidade.

Actividades de Participação e Lazer
Em diferentes semanas de Julho, saíram diariamente para as
praias da Foz de Arelho e Peniche todos os clientes do Educativo e
Centro de Actividades Ocupacionais que o desejaram, num total
de 104.
Entre os meses de Maio e Setembro realizaram-se também deslocações para outros pontos do país: Torreira, Viseu, Lisboa, Sesimbra, S. Pedro de Moel, Aveiro, Almograve e Zambujeira do Mar,
abrangendo 54 clientes, 13 do educativo (65 %); 29 de CAO (36%)
e 12 Residentes (40%).
Oportunidades de lazer e recreação são vividas com grande satisfação, e constituem igualmente contextos de generalização de
comportamentos de autonomia social a valorizar.
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“Conversa com… os Jogadores do Caldas Sport Club”
A convite do Clube do Cliente deslocaram-se ao CEERDL 4 Atletas e
2 elementos da Direcção da Equipa de Futebol Sénior do Caldas
Sport Club para uma tarde de confraternização. Os clientes ficaram
a saber mais sobre futebol e a
experiência dos jogadores. Houve ainda lugar a um pequeno
desafio de futebol, oportunidade para quem quis demonstrar as
suas habilidades desportivas.

Jogo do Chinquilho

Acordo de Cooperação para Residência Autónoma
Foi assinado, em Setembro, com o CDSS-Leiria o Acordo de Cooperação Atípico, para Residência Autónoma, garantindo assim, o
apoio ao funcionamento desta estrutura e a melhoria das condições de habitabilidade dos nossos residentes.

Residencial
Os clientes do serviço Residencial,
durante o mês de Agosto realizaram
um conjunto de actividades socioculturais, que incluíram Passeios
Turísticos pela região Oeste com
visitas a praias, ao Museu da Lourinhã, Museu Raúl Bernarda , Quinta do Pinheiro e Mosteiro de
Alcobaça, Forte de Peniche, entre outros. Ampliaram os conhecimentos da região onde vivemos, promovendo o contacto com o
património cultural (museus e monumentos) e natural (parques e
recursos naturais).

Visita do BPI
Foi com grata satisfação que recebemos, em Setembro, a visita da
direcção regional e local do BPI para aprofundamento do conhecimento do trabalho desenvolvido pelo CEERDL, nomeadamente
pelas áreas de emprego. Foram discutidas outras formas de cooperação não financeiras a implementar num futuro próximo.

Produção e Comercialização de
Coroa Imperial
Venda a revendedores e ao
público em geral.

Sob proposta de um cliente foi organizado pelo Clube do Cliente um Torneio de Chinquilho em Julho.
Participaram associados do Centro de Actividades Ocupacionais,
Centro de Atendimento, Acompanhamento e Animação da Pessoa com Deficiência e Fórum Sócio-ocupacional.

Peddy Paper na Lourinhã
Clientes do CAO foram ao 6º Peddy Paper Intercentro, organizado
pela ADAPECIL da Lourinhã, sob o tema “Por Terras dos Dinossauros”, o que permitiu aos participantes conhecer a cidade e seus
locais de interesse.

Programa 5 para a Meia Noite
Clientes do CAO foram aos
Estúdios da Valentim de
Carvalho para assistir ao
programa 5 para a Meia
Noite que é transmitido em
directo na RTP 2. Foi uma
oportunidade para ver o
trabalho de gravação para
televisão, desde a preparação dos convidados até aos momentos
em que o Público é chamado a participar.
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