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REVISTA particiPAR
Em dezembro de 2012 foi lançada a 4ª
Edição da Revista particiPAR, no âmbito
do projeto PAR – Programa de Ajuda
Mútua e Reabilitação, co-financiado pela
Direção Geral da Saúde.
Dedicada a temáticas relacionadas com a
Saúde Mental, esta revista pretende promover a partilha de opiniões e experiências, sendo que esta edição se foca, especialmente, no Estigma.
O desenvolvimento desta revista contou
com a participação de vários clientes do
CEERDL, nomeadamente, do Fórum Socio
Ocupacional, do Clube do Cliente e do
Centro de Reabilitação Profissional. Podemos ler, ainda, o testemunho de uma
pessoa com doença mental e de famílias
que vivenciam diariamente estas problemáticas.

CONCURSO PRESÉPIOS DAS GAEIRAS

Participámos na exposição/concurso de presépios nas Gaeiras, com
um presépio de grande dimensão (1.26m x 1.30m) a uma combinação
de grés com chacuote pintado com óxidos/ferro e tirado previamente
de um desenho da cliente Dora Rosendo e executado por um grupo
de 8 clientes (Joel, Adélio, Nuno Sousa, Júlio Zina, José Joaquim, Patrícia Isabel, Dora e Ricardo Henriques) O qual foi distinguido em enxeque-o com o 1º prémio de Originalidade/Criatividade.

RESULTADOS PROGRAMA SMS ESTIGMA

FORMAÇÃO PROFISSIONAL INICIAL

O Programa SMS Estigma terminou a intervenção na comunidade em Dezembro de
2012. Na fase final do projeto contámos com
a colaboração de 7 entidades de Caldas da
Rainha. A recolha de opinião por questionário
e as sessões de formação ocorreram na Escola Secundária Raúl Proença, Escola Técnica
e Empresarial do Oeste, Associação de Solidariedade Social de Alvorninha, Centro de dia
da Foz do Arelho, Centro de Formação – GABINAE, Bombeiros Voluntários de Caldas da Rainha e o CEERDL.
Estiveram envolvidos 221 participantes de várias áreas profissionais,
nomeadamente, da área da educação (professores, auxiliares educativos), da área de educação especial (monitores e formadores), da área
social e saúde (técnicos superiores de ciências sociais, auxiliares de
ação direta, agentes de geriatria, fisioterapeutas, enfermeiros, entre
outros), bombeiros e outros profissionais (administrativos, restauração, entre outros).
Tal como se verificou com estudantes do ensino secundário, também
nesta população os resultados revelam que o Programa SMS
Estigma teve efeitos positivos na redução do estigma face às
pessoas com doença mental. Os participantes indicaram, também,
que a intervenção foi importante para o aumento do conhecimento e
recomendam a participação em iniciativas semelhantes.
Com esta intervenção finalizamos o projeto PAR – Programa
de Ajuda Mutua e Reabilitação. Um OBRIGADO a todos os que
colaboraram nesta iniciativa!

Nos meses de janeiro a março iniciámos 4 ações de formação profissional inicial de dupla certificação:
 Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade
 Serralheiro/a Civil
 Operador/a de Jardinagem
 Assistente Administrativo
E ainda 7 ações do curso de Auxiliar de Serviços Gerais.
Estas ações são cofinanciadas pelo POPH – Programa Operacional
Potencial Humano.

“AS AVENTURAS DE ZÉ LEITÃO E MARIA CAVALINHO”
No dia 7 de Fevereiro, o ilustrador
Pedro Leitão esteve nas Caldas da
Rainha e novamente nos convidou
a estar presente.
Desta vez na escola EBI de Santo
Onofre onde apresentou o seu
último livro da serie “As aventuras
de Zé Leitão e Maria Cavalinho”.
Fomos e gostámos muito.
Obrigado Pedro!

PARCERIAS
Foi formalizado protocolo de parceria, em fevereiro, com a empresa
Agrumet-Soluções e Vegetais Gourmet, com o objetivo de produção
de “Mini Legumes” para comercialização na rede hoteleira da região oeste. Esta parceria será um contributo inovador para a capacitação e inserção profissional das pessoas com incapacidades.

CRECHE INTEGRADA
Foi efetuada, no dia 25 de janeiro, escritura de cedência de superfície
pela autarquia, do terreno onde está prevista a edificação da creche
integrada, candidatada a Pares II.
Valores CEERDL - Competência: Agir com eficácia e eficiência e em permanente atualização dos saberes e práticas

orientadas para o cliente e para os resultados.
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CARNAVAL 2013
Como já é habitual no CAO, decorreram os festejos de carnaval, sempre cheios de alegria e boa disposição.

PEDDY PAPER ESCOLA SECUNDÁRIA RAUL PROENÇA
No mês de Fevereiro um grupo de Clientes do CAO, a convite da Escola Raúl Proença,
participou num peddy paper.
Nessa
mesma iniciativa o
mesmo grupo fez uma demonstração de goalball.
Saliente-se a excelente interação entre os clientes e os
alunos da escola.

PASSEIO À NAZARÉ

SEMANA DA PRIMAVERA BIOLÓGICA
Dos passeios e escapadelas de Fim de Semana destacamos a visita à
praia da Nazaré, a 11 de Fevereiro. Um grupo de 15 clientes do serviço Residencial partiu à exploração da região, visitando as praias e os
pontos turísticos mais importantes, usufruindo ainda do ambiente
carnavalesco que se vive nesta altura na cidade.

SEMANA DA INCLUSÃO ESAD.CR
Participámos no âmbito da semana inclusão do IPL, num workshop de
serigrafia/gravura, realizado a 21 de Março na ESAD com um grupo
de 9 cliente (Georgino, José Joaquim, Mónica, Joel, Júlio Zina, Ricardo
Henriques, Adélio, Manuela e Patrícia Isabel), tendo executado impressão em papel e têxtil. http://maisinclusivo.ipleiria.pt/project/
semana-da-inclusao-esad-cr/

DIA DA INTERNET SEGURA 2013

Dia 20 de Março iniciou-se a
Primavera, e para celebrarmos
este dia da melhor maneira
vários membros do Clube do
Cliente participaram num
workshop desenvolvido pelo
monitor da área de Agricultura/Floricultura. Esta iniciativa
teve o objetivo de promover e
valorizar produtos biológicos
mostrando os grandes benefícios que estes têm para a saúde humana. Os clientes tiveram ainda a oportunidade de
conhecer as estufas, hortas e
pomares do Centro de Formação Profissional do CEERDL.
Importa referir que esta atividade enquadrou-se na Semana
da Primavera Biológica, organizada pelo movimento Plantar Portugal. Foi uma iniciativa desenvolvida
a nível nacional que pretendeu unir a sociedade com o propósito de
tornar Portugal um país mais sustentável, através da valorização da
agricultura e do meio ambiente.

O CEERDL participou na iniciativa promovida pela Microsoft para o Dia
da Internet Segura 2013, com o tema Direitos e Responsabilidade
Online. O objetivo principal foi a promoção de uma navegação segura
e consciente da Internet. Nesta ação, realizada no dia 5 de Fevereiro
com a duração aproximada de 2 horas, participaram 11 clientes do
Fórum Socio Ocupacional.
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