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INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGABILIDADE

CAMPANHA PIRILAMPO MÁGICO 2013
Estiveram presentes a 13 de Maio na
cerimónia de abertura da Campanha
do Pirilampo Mágico 2013, 3 clientes
de CAO com a monitora. Este evento
teve lugar no Navio Cruzeiro Opera,
Terminal de Passageiros de Santa
Apolónia, em Lisboa. Encontram-se
disponíveis na página da FENACERCI
álbuns de fotos desta Cerimónia e dos
eventos comemorativos.

Apresentámos candidatura à tipologia 6.1 – Formação para a
Inclusão do POPH - Programa Operacional Potencial Humano.
Pretendemos desenvolver duas ações formativas dirigidas a 24
pessoas com dificuldades no acesso ao sistema de ensino/formação,
pertencentes a grupos excluídos ou em risco de exclusão, tendo em
vista a sua integração no mercado de trabalho ou em ações de
formação que confiram certificação escolar e/ou profissional.

CONCURSOS DE AJUSTE DIRETO

Cumprindo as exigências do decreto-lei 18/2008, que aprova o Código
dos Contratos Públicos (CCP), realizámos os procedimento de ajuste
Também no âmbito da campanha Pirilampo Mágico, no dia 22 de maio direto, a partir da plataforma de Contratação Pública AnoGov, para
estiveram no Centro Náutico da Marina do Parque das Nações, em locação de impressoras, sistemas multifuncionais e assistência técnica
e um outro para o fornecimento de combustíveis rodoviários para a
Lisboa, um grupo de 8 clientes do
frota automóvel (17 viaturas) e equipamentos da organização.
CAO para a realização das atividades
de vela adaptada e canoagem no
Celebrámos contrato com a Digitoeste, para a locação de 5 máquievento “Pirilampo Náutico” promovinas xerox, para um período de 3 anos, e ainda contrato para abastecido pela FENACERCI.
mento de combustíveis por um período inicial de 1 ano, com a
Petrogal, SA através do sistema de Cartão Galp Frota.

PIRILAMPO NÁUTICO

CANDIDATURA 4ª EDIÇÃO BPI CAPACITAR

SURFTRIP
Nos dias 29, 30 e 31 de maio, a convite da FENACERCI participámos
na atividade “SURTRIP” . Um cliente de CAO e o monitor de Act. Físicas integraram um grupo que se deslocou em caravana para fazer
surf adaptado nas praias de
Nazaré, Peniche e Carcavelos
(S. Pedro do Estoril).

Apresentámos em maio candidatura
à 4ª edição do BPI Capacitar Iniciativa “Jardins Inclusivos”.
Com este projeto pretende-se o
reforço da capacidade de serviços da área de jardinagem do CEERDL
– Espaços Verdes. Aumentando o atendimento de clientes podemos
integrar profissionalmente mais pessoas. A aquisição e renovação de
equipamentos, a diversificação dos meios de divulgação que incidam
em empresas e entidades com tónica na responsabilidade social e o
garante da prestação de serviços com qualidade, são os 3 eixos em que
apostamos para este crescimento.

FUNDAÇÃO MONTEPIO – FROTA SOLIDÁRIA
Promover a igualdade de oportunidades, como fator de integração
social e comunitário, implica o desenvolvimento de ações e atividades
em espaços públicos e comunitários e a circulação ente equipamentos
CEERDL, exigindo nesta dinâmica significativas deslocações dos clientes de cada resposta social, em transporte institucional.
Apresentámos candidatura à Fundação Montepio, em Maio, para aquisição de uma viatura de transporte de passageiros de 9 lugares, visando a diminuição dos custos operacionais inerentes e implícitos a um
parque automóvel que apresenta algum desgaste.

FUNDAÇÃO GALP ENERGIA – CAMPANHA ENERGIA SOLIDÁRIA
Agradecemos uma vez mais a ajuda e dedicação de
todos os que voluntaria e empenhadamente colaboraram na campanha do Pirilampo Mágico e que
contribuíram para que esta tivesse sido, novamente
este ano, bem sucedida.

Muito Obrigado!

O resultado será utilizado no
equipamento da residência em construção.
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Em Abril apresentámos à Fundação Galp Energia as situações em que
pretendíamos melhorar eficiência energética com a renovação de 7
equipamentos de aquecimento de águas (3 para Lar Residencial, 2
para o serviço de refeitório e lavandaria, 1 para o Centro de Reabilitação
Profissional, 1 para as áreas de floricultura e jardinagem. Expostas as
razões e locais onde beneficiaríamos com este apoio, aguarda-se
resultado de avaliação desta candidatura.
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ENCONTROS INTERCENTROS ZONA CENTRO

“SAÚDE MENTAL E ARTE”

A FENACERCI e a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas
com Deficiência - F.P.D.D., propuseram às organizações da zona
centro a implantação do modelo de boas práticas – Encontros Intercentros. A ação de arranque foi um Batismo de Mergulho, a 7 de
maio, organizada pelo CEERDL e que contou com a colaboração da
empresa Justdive. Estiveram presentes 16 participantes de 5 associadas da zona centro.
BATISMO DE MERGULHO - CEERDL

A 22 de Abril, o Fórum Sócio
Ocupacional recebeu um grupo
liderado pela técnica da Direção
Geral da Saúde (DGS) com funções
na implementação do Plano
Nacional para a saúde mental, com
o intuito de realizar um
levantamento das obras de pintura,
escultura e fotografia dos clientes
do Fórum CEERDL. Os trabalhos
que foram selecionados, a nível nacional, integrarão uma exposição
intitulada “Saúde Mental e Arte – Formas de Expressão. Esta iniciativa
cultural nas áreas da Pintura, Fotografia e Escultura tem como
principal objetivo sublinhar o potencial criativo e de realização das
pessoas com doença mental, combatendo-se, por esta forma, o
estigma associado à doença mental.

ATELIER DE COZINHA CRIATIVA

WIND IN CAP - NAZARÉ

De modo a promover a saúde física com
hábitos alimentares saudáveis, os clientes do
Fórum Sócio Ocupacional, no Atelier de
Cozinha Criativa, têm preparado alguns
pratos gastronómicos com baixo teor de
gordura, pondo em prática a criatividade na
gastronomia. Elaboraram igualmente uma
ementa semanal, visando a orientação de
ações em domicilio que estimulem a
generalização destes comportamentos alimentares saudáveis.

UNIVERSIDADE SÉNIOR NO CEERDL
No âmbito das atividades lúdicas e extra curriculares da Universidade Sénior de Caldas da Rainha, o CEERDL recebeu em Maio um
grupo de alunos, que
visitou a produção
florícola da organização, para
conhecimento do processo de
produção e dinâmica
comercial. A informação recebida e as
relações intergeracionais estabelecidas, foram os aspetos assinalados
como mais relevantes por alunos e professores.

IPL (+)INCLUSIVO
O IPL (+) INCLUSIVO é um projeto do Instituto Politécnico de Leiria
(IPL) para estimular a implementação de uma política global de incluO WIND in CAP NAZARÉ foi a 2ª ação do Inter-Centros que decor- são do IPL, constituindo uma oportunidade de consciencialização cívireu a 24 de Maio, organizada pela CERCINA, e em que participámos ca da comunidade e desafiando a comunidade académica no envolvicom 7 clientes de CAO. Integraram este evento atividades desportivas mento no reforço e alargamento de boas práticas de inclusão.
de canoagem, voleibol, ténis, vela, tiro com arco e uma aula de aeróbica. No âmbito da Semana
Foram experiências inesquecíveis para os participantes!
da Inclusão do IPL
que decorreu de 11 a
FÓRUM EM COMUNIDADE...
16 de Abril, três residentes do CEERDL
O Fórum Sócio Ocupacional realizou visitas à Biblioteca Municipal e foram
convidados
Centro da Juventude. Na Biblioteca os clientes inscreveram-se como pelos estudantes da
leitores, uma vez que muitos deles partilham o gosto pelos livros. Escola Superior de
Incentivando práticas e hábitos de vida saudáveis, nos meses de Abril Saúde do IPL para um fim de semana de convívio em Leiria, a 12 e 13
e Maio realizaram percursos na natureza, combatendo, assim o seden- de Abril. No Polo de C. Rainha estivemos na exposição de Pintura e na
tarismo, conciliando igualmente o contato com a natureza e com a apresentação pública do filme “Um dia na Escola das Cores” realizado
comunidade envolventes.
nas instalações do CAO CEERDL, por um estudante do IPL.

De 2º a 6º feira, o refeitório “Garfo”
disponibiliza refeições (almoços) a
partir de 2,80 €

- Cozinha tradicional portuguesa
- Regime self-service (refeições rápidas)
- Ementa variada todos os dias
- Crie o seu menu: sopa, refeição completa, prato ou miniprato
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