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ATIVIDADES DE VERÃO - RESIDENTES

PARTICIPAÇÕES DESPORTIVAS - CAO

O mês de Agosto, período de interrupção de atividades e férias laborais para a maioria dos residentes, foi altura para diversificar as
ações recreativas. Apoiados na dinâmica do Clube do Cliente foram
realizadas atividades desportivas de surf adaptado e caminhadas,
idas à praia e piqueniques, canoagem, dinâmicas de grupo, treino
na utilização das TIC, atividades hortícolas e visitas a exposições
culturais a museus da cidade.

No âmbito dos Encontros Inter-Centros da Zona Centro, participámos em mais 2 eventos. No 1.º Encontro de Orientação Adaptada,
a 26 de Setembro, na APPACDM da Marinha Grande, participou um
grupo de 6 clientes apoiados por 2 técnicos. A 10 de Outubro no
Peddy-Papper em Pombal, organizado pela CERCIPOM, estiveram 7
clientes e 1 técnico, (fotos alusivas no site da FENACERCI).
Ainda em Outubro, no dia 9, participámos também num Peddy Papper, promovido pela ADAPECIL, na Lourinhã com um grupo de 7
clientes acompanhado por 1 técnico.

FÉRIAS DE VERÃO COM AUTONOMIA
À semelhança de anos anteriores os clientes da Residência Autónoma,
usufruíram de alguns dias de férias, nos equipamentos hoteleiros da
região, aproveitando o bom tempo e os recursos naturais, em grupos
de dois. Regressaram cheios de novidades e com vontade de repetir.

CENTRO INTEGRADO DE APOIO - LAR RESIDENCIAL E SAD
EMPREENDEDORISMO SOCIAL - COLABORAÇÃO NA INVESTIGAÇÃO

Passados 12 meses de construção, o “Centro Integrado de Apoio - Lar
Residencial e SAD” já se encontra em fase de acabamentos. Prevemos
que esta estrutura esteja concluída no 1º semestre de 2014.

EDIFÍCIO DE SUPORTE À EXPLORAÇÃO FLORÍCOLA
Iniciou em Outubro, a empreitada para a construção de edifício de
apoio à exploração florícola, que foi adjudicada à empresa Torres, Martins & Franca, Lda. Este projeto visa melhorar condições de
apoio aos serviços desenvolvidos na exploração florícola.
Pretende-se a ampliação do edifico existente com uma nova construção anexa, que contempla o espaço de receção e serviços técnico-administrativos, uma nova câmara de refrigeração, área de estacionamento coberto, e a área de uso exclusivo de funcionários instalações sanitárias, balneários, vestiários e refeitório. O financiamento foi obtido através de candidatura ao PRODER sendo a comparticipação privada assegurada pelo prémio BPI capacitar.

Participámos no projeto de investigação liderado pelo Instituto de
Sociologia da Universidade do Porto – “Empreendedorismo
Social em Portugal: as políticas, as organizações e as práticas de
educação/formação”, que decorreu no período de 2010-2013 e
envolveu cerca de 160 pessoas em 110 Organizações do 3º Setor.
Estão disponíveis no nosso site os documentos: “Estudo de Caso –
Caraterização do CEERDL” e “Recomendações finais do projeto – resultados da
consulta aos stakeholders” A convite da equipa do projeto participámos
no seminário de encerramento, que decorreu a 20 de setembro na
faculdade de letras da Universidade do Porto, para disseminação
das boas práticas implementadas na nossa organização.

VOLUNTARIADO AUCHAN
Na manhã de 16 de Setembro estiveram nas instalações do CAO um
grupo de colaboradores do Pão de Açúcar de Caldas da Rainha, ao qual se juntaram 4 clientes do CEERDL para a concretização do projeto PARTICIPA & REABILITA, que foi vencedor da
ação de voluntariado do Grupo Auchan. Entre rolos, trinchas, tintas
e fitas, pintaram-se paredes e tetos… e houve momentos de muito
boa disposição e voluntarismo! Muito obrigado a todos!

(imagem:https://www.facebook.com/pages/Voluntariado-Auchan)

OBRAS DE MANUTENÇÃO - CPR
Aproveitando o encerramento das atividades formativas no mês de
Agosto, realizámos obras na Cobertura de edifício do Centro de
Reabilitação Profissional, executadas pela empresa António Mendes
Henriques, Lda. Pretendemos com esta intervenção a melhoria das
condições térmicas e a impermeabilização do edifício.
Prestar serviços que promovam a qualidade de vida de grupos vulneráveis e
suas famílias e que possibilitem as condições de acesso aos seus direitos de
cidadãos, em igualdade de oportunidades.
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OPERAÇÃO ALEGRIA - GRUPO AUCHAN
Irá decorrer nos meses de Novembro
e Dezembro mais uma Operação
Alegria “A magia do Natal está
nas nossas mãos”, iniciativa do
grupo Auchan, em parceria com a
FENACERCI. Foram apurados no
último ano 65.751,15€, dos quais
1.676,13€ atribuídos ao CEERDL, e
convertidos em eletrodomésticos nas
lojas do grupo. Vamos todos divulgar e participar nesta nova ação de
solidariedade, através da aquisição
do calendário de chocolate, na loja
do pão de Açúcar - CC VIVACI em
Caldas da Rainha e no CEERDL.
Obrigado a todos pela colaboração!

CONCURSO ARTE E CRIATIVIDADE 2013
Participámos mais uma vez no concurso/exposição de Arte e Criatividade, para pessoas com deficiência, promovido pela Câmara
Municipal Almada, com 4 trabalhos, 3 individuais e 1 coletivo nas
áreas da pintura e escultura de Clientes de CAO e 4 trabalhos individuais nas áreas da pintura e escultura de clientes do Fórum Sócio
Ocupacional. A exposição esteve patente ao público de 31 de outubro a 4 de novembro na Oficina de Cultura em Almada.
Foram distinguidos Hugo Vinagre com o 1º prémio de pintura,
com a tela “homem em pose” e Andreia Paulo com o 3º prémio
de escultura, com o trabalho “o lago dos peixes”. A entrega de
prémios foi a 31 de Outubro, onde estivemos presentes.
Parabéns, a todos os artistas concorrentes e premiados!

NOVAS AÇÕES DE FORMAÇÃO
Em Setembro, iniciámos mais duas novas ações de formação profissional inicial de dupla certificação Serralheiro/a Civil e Operador/a Agrícola e duas ações do curso de Auxiliar de Serviços Gerais, percursos individualizados com base em referenciais não
integrados no CNQ. Estas ações são financiadas pela tipologia de
Intervenção 6.2 - Qualificação de Pessoas com Deficiência ou Incapacidade, do POPH. Em Outubro, iniciámos a ação de formação
“Inclusão social e empregabilidade”, que terá a duração aproximada de dois meses, e conta com a participação de 12 formandos. Esta ação é financiada pela Tipologia de Intervenção 6.1 - Formação para a Inclusão, do POPH.

COLABORAÇÃO CEERDL EM PROJETO EUROPEU
O CECD de Mira Sintra e organizações da Áustria, Bélgica, França, Hungria, Polónia e Reino Unido, participam numa parceria de Aprendizagem apoiada pelo Programa Leonardo da Vinci , que se designa
“Adaptar os Serviços para Pessoas com Deficiência a Novos Utilizadores”. Este projeto visa definir orientações para o atendimento de novos
utilizadores, nomeadamente pessoas com diagnóstico duplo.
Recebemos, os técnicos do CECD, para recolha de informação sobre
o desenvolvimento das respostas socais de Fórum Sócio Ocupacional e CAAAPD. Na reunião de parceria de Outubro, que decorreu na
Polónia, a metodologia de intervenção em CAAAPD foi selecionada
para aprofundamento como boa prática europeia. Mais informação no
site:http://easpd.all2all.org/en/content/adapting-services-persons-disabilities-new-users

SAÚDE MENTAL E ARTE
A Direção Geral de Saúde - Programa Nacional para a Saúde Mental, efetuou um levantamento de obras de arte realizadas por pessoas com problemáticas de saúde mental, tendo sido selecionadas 4
esculturas de clientes do Fórum Sócio Ocupacional para integrar a
Exposição Saúde Mental e ArteFormas de Expressão inaugurada
a 10 de Outubro - Dia Mundial da
Saúde Mental no Museu Soares
dos Reis, no Porto. Após dia 20, a
exposição transitou para o Museu
do Oriente, em Lisboa, podendo
ser visitada até 3 de Novembro.

PARCERIA COM A EMPRESA FRUTAS CLASSE
Foi estabelecida parceria com a empresa “Frutas Classe - Comércio
de Frutas, SA” para ocupação útil de 8 clientes da área de horticultura
do CAO na realização de atividades de manutenção do morangal.
Esta colaboração teve início a 10 de Setembro. Foi muito enriquecedora para ambas as partes, permitindo aos clientes o desenvolvimento de atividades integradas numa dinâmica empresarial à qual
eles responderem com uma excelente capacidade de adaptação e
muito entusiasmo.

PARTICIPAÇÃO EM DOCUMENTÁRIO “ÉS SOCIAL”
No âmbito da nossa participação no estudo do Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto sobre
"Empreendedorismo Social", colaborámos no documentário intitulado “És Social”. Embora, ainda, não esteja disponível a versão final,
podem ser visualizados 3 capítulos no Youtube, que ilustram a dinâmica empreendedora que caracteriza a nossa organização:
Capítulo 1/3 - Olhares sobre Empreendedorismo Social | Capítulo
2/3 - Agir para transformar | Capítulo 3/3 - Gerir pela missão social

RESIDÊNCIA AUTÓNOMA EM DOCUMENTÁRIO

A empresa CONNECT INTERNATIONAL, LDA, pediu a nossa colaboração para a realização de um documentário a ser emitido no Brasil
e provisoriamente intitulado “Pode entrar, a casa é nossa”. O
PROTOCOLOS COM MUSEUS LOCAIS
trabalho destina-se à divulgação das respostas sociais portuguesas
Iniciámos em outubro parcerias com o Museu de José de Malhoa para pessoas com deficiência, que melhor sirvam objetivos de inclue Museu da Cerâmica, promovendo-se a inclusão e a participação são e participação social. Durante dois dias foram recolhidas imasocial de clientes do Centro de Atividades Ocupacionais e Fórum gens e efetuadas entrevistas nos vários serviços da organização e
tiveram participação especial 3 clientes da residência autónoma.
Sócio Ocupacional no domínio das artes plásticas.
Participar ativamente na construção de uma sociedade que olha a diferença
com igualdade, visando a qualidade de vida e a integração social.
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