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CAMPANHA DO PIRILAMPO MÁGICO

XV ENCONTRO REMO INDOOR ADAPTADO

Dia 2 de maio 2014, estivemos na Sessão de Abertura da Campanha
do Pirilampo Mágico 2014, no Museu da Marinha, Pavilhão das Galeotas. Este ano a campanha decorreu entre 3 a 25 de maio. Uma vez
mais agradecemos a colaboração, o empenho e a dedicação de todos
os que voluntariamente contribuíram para que esta fosse bem sucedida. O resultado será utilizado na aquisição de equipamentos para a estrutura
em construção - Centro Integrado de
Apoio - Lar Residencial e SAD. Estão
disponíveis, registos fotográficos, notas
de imprensa, e outros documentos
relacionados no site da FENACERCI.

Organizámos a 9 de maio o XV Encontro de Remo Indoor Adaptado, com os apoios já habituais da
Câmara Municipal das Caldas da
Rainha, da Federação Portuguesa de
Remo, da Escola Secundária Rafael
Bordalo Pinheiro e este ano pela
primeira vez da OBIMEDIA. A prova
integrou o cronograma dos Encontros Intercentros, estiveram no Pavilhão da Mata 89 atletas, dos
quais 10 nossos clientes e restantes 79 das entidades que participaram
no evento: CERCINA (Nazaré), CEERIA (Alcobaça), APPACDM de Soure,
CERCI Peniche, ADAPECIL (Lourinhã), CERCIPOM (Pombal). Agradecemos a colaboração dos alunos do 10º Ano do Curso de Desporto da
ESRBP que estiveram a monitorizar a prova para apurarmos resultados.

PIRILAMPO NÁUTICO

MERGULHO E SURF ADAPTADO

No dia 16 de junho participámos, com 5 clientes, na 2ª Edição do
Pirilampo Náutico, evento promovido pela FENACERCI, no âmbito
da Campanha do Pirilampo Mágico 2014, que teve lugar no Centro
Náutico da Marina do Parque das Nações, onde se realizaram atividades de vela e remo. Álbum do evento disponível em http://fenacerci.pt/ Dia 22 de abril na nossa piscina, alunos do curso de Desporto de
web/multimedia/fotos/2pirilamponautico/index.html
Natureza e Turismo Ativo da Escola Superior de Desporto de Rio
Maior dinamizaram uma atividade de Mergulho Adaptado para clienFOMOS AO ROCK IN RIO
tes do CAO. A 6 junho, 7 clientes de CAO e Residencial realizaram
Entre 100 amigos da surf adaptado na praia de Peniche com colegas de outras organizaAssociação Salvador, ções e a turma da ESDRM. Atividades muito apreciadas pelos inter1 cliente de CAO com venientes e promovendo o DESPORTO PARA TODOS.
mobilidade reduzida,
esteve um dia no Festival “Rock In Rio Lisboa”.
Outros 7 clientes e dois
colaboradores da equipa
jardinagem foram
http://www.associacaosalvador.com/noticias-e-eventos/noticias-associacao- de
salvador/RIR-Desta-vez-a-musica-foi-mesmo-para-todos/955/
também ao concerto, a
convite da FENACERCI, no âmbito do Projeto Social Rock In Rio.
Os participantes relataram a participação como uma experiência inesOFERTA FORMATIVA CRP - NOVOS CURSOS
quecível! http://www.fenacerci.pt/web/novidades/cercis.html#5
Em junho, iniciaram o seu percurso formativo 27 novos formandos, dos
quais 25 admitidos para os cursos de dupla certificação: 8 para EmCANDIDATURA EEA GRANTS
pregado(a) de Andares; 8 para Serralheiro(a) Civil; 9 para Operador(a)
Em abril, foi realizada candidatura ao Programa de Iniciativas de Saú- de Jardinagem e ainda 2 formandos para o curso de Auxiliar de Servide Pública – EEA GRANTS com o projeto SaudavelMENTE em parce- ços Gerais, ação de Tipo C - percursos individualizados com base
ria com o Agrupamento de Escolas Raúl Proença. Prevê-se o desen- em referenciais não integrados no Catálogo Nacional de Qualificações.
volvimento de um programa psicoeducativo visando o aumento da
literacia e competências das crianças quanto à
GRUPO DE APOIO ÀS FAMÍLIAS
manifestação, identificação e verbalização das
O projeto Vozes Familiares destinado a Familiares e Cuidadores de
emoções, incluindo o autocontrolo, autoestima e
Pessoas com doença Mental, decorreu de abril a junho no Fórum
relações positivas, competências de resolução de
Sócio Ocupacional. Esta intervenção visou: Disponibilizar às famílias
problemas interpessoais e gestão de stress.
mais informação e conhecimento acerca das doenças mentais; Desenvolver habilidades que ajudam a família a lidar com o impacto da
PAUL DE TORNADA
doença mental no seu ambiente familiar; Promover um ambiente
equilibrado para todos os elementos da família; Colaborar com a família e com os serviços de saúde mental a encontrar formas de gerir
os problemas de saúde mental. Na 2ª edição desta iniciativa, que
abrangeu 10 significativos, o Fórum contou com a parceria do CHO
Visitámos o Paul de Tornada para observação natural de aves, da através do encaminhamento dos destinatários e da colaboração na
fauna e flora da região. Este grupo de CAO realizou ainda diversas dinamização das sessões com disponibilização do técnico de enfermaatividades lúdicas com objetivos pedagógicos e caminhadas.
gem de saúde mental Marina Carvalho.

Valores CEERDL - Empreendedorismo:
Investimento permanente e responsável em oportunidades de desenvolvimento, ambicionando o crescimento
contínuo e sustentável.
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CERAMITER

SEMANA DE ANIMAÇÃO INFANTIL NA EXPOESTE

O Projeto Ceramiter
nasce de uma parceria criada entre as
Escolas Superiores de
Saúde e de Artes e
Design do Instituto
Politécnico de Leiria e
o CEERDL. Um grupo de 5 clientes foi acompanhado por alunos do
curso de Terapia Ocupacional e de Design do Produto - Cerâmica e Vidro na realização de peças de barro com objetivos terapêuticos. As sessões decorreram na ESAD em junho das 16 às 18h30, os
materiais produzidos foram entregues aos clientes participantes. As
metas terapêuticas alcançadas ao longo das sessões foram apresentadas pelos alunos de Terapia Ocupacional no final do Projeto.

Na semana de 2 a 7 de junho, a convite da Câmara Municipal de Caldas
da Rainha, participámos na Semana de Animação Infantil, que ocorre
anualmente na Expoeste e onde se promovem atividades lúdicas, educativas, pedagógicas e desportivas. Este ano teve como tema “Semear
Palavras”, no âmbito das comemorações do Ano Internacional da Agricultura Familiar. Estivemos presentes com uma exposição de produtos
das áreas de agricultura e de jardinagem do CRP.

VOLUNTARIADO ALÉM FRONTEIRAS
A 28 de junho o Fórum SócioOcupacional recebeu a visita de
um grupo de 16 jovens de uma
escola privada de Inglaterra
Leadership
Academy,
(www.tasis.co.uk) através da
delegação do Campo Aventura
na Suiça-Alpinesummercamp. Estes jovens, com idades compreendidas
entre os 14 e os 18 anos, participavam num campo de férias que integrava objetivos de serviço comunitário em regime de voluntariado. No
Fórum, ajudaram na construção de uma pequena horta e plantação de
ervas aromáticas, no restauro e pintura da infraestrutura do lago e
muros do pátio exterior. Colaboraram também nas atividades habituais
de artesanato urbano do Fórum. A preparação de almoço e lanche foi
igualmente conjunta, constituindo mais um momento de interação dos
grupos. A avaliação foi positiva: “estava tudo super organizado e adorámos a experiência e o facto de podermos contribuir, em conjunto
com os jovens do CEERDL, para estes resultados”.

MOVIMENTO “VAMOS LIMPAR AS CALDAS DA RAINHA!”
Clientes da residência autónoma estiverem entre os 100 voluntários
que participaram na ação de limpeza das margens da lagoa de Óbidos
- “O meio ambiente começa no meio da gente”, promovida pela
Câmara Municipal de Caldas da Rainha e pela Valorsul. Esta foi a 1ª
edição realizada neste concelho, a 10 de maio, insere-se na campanha “Vamos Limpar a Europa!”, procurando o envolvimento, a sensibilização e a consciencialização para a mudança de comportamentos
dos cidadãos. Sabemos que foram recolhidos 2.160 kg de resíduos
urbanos e 19.920 kg de resíduos verdes.

SENSIBILIZAÇÃO HIGIENE ORAL
No âmbito do Programa Nacional de Promoção
da Saúde Oral e da realização do Estágio Final
de aluna do Curso de Higiene Oral, foi promovido em maio, pela ACES Oeste Norte - USP Zé
Povinho, ação de informação e sensibilização
para a higiene oral dirigida a clientes de CAO,
Fórum e colaboradores do emprego protegido.
Pretendeu-se com esta iniciativa implementar a correta escovagem,
efetuar rastreio oral e sensibilizar os auxiliares sobre técnicas adaptativas na realização da higiene oral em clientes com maior dependência.

FORMAÇÃO - CÓDIGO DA ESTRADA
Com o intuito de apoiar a preparação para a obtenção de carta de
condução, o CAAAPD promove uma atividade formativa semanal sobre
segurança rodoviária e introdução ao código da estrada. Integraram
este grupo formativo 6 colaboradores e 6 clientes.

CONHECER REGIÕES DE PORTUGAL
Nos meses de maio e junho estiveram em colónias de férias 3 grupos
de clientes de CAO. Este ano no
âmbito do projeto “Conhecer Regiões de Portugal”, os destinos
escolhidos foram Bragança, em
Trás-Os-Montes e Sesimbra na Estremadura. Este projeto foi cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR,I.P. com
uma verba de 2.628,23 Euros.

FÓRUM EM COMUNIDADE
Os Clientes do Fórum SocioOcupacional realizaram visitas de
sensibilização e recolha de informação a organizações das áreas
da saúde e bem-estar, nutrição,
desporto, lazer e comunicação.
Estiveram no Jornal das Caldas, na
Rádio Mais Oeste, no Ginásio Glórias Gym, nos Bombeiros Voluntários
das Caldas da Rainha e na Gráfica GTO 2000 em Bombarral.

DEMONSTRAÇÃO DE DESPORTO ADAPTADO
Clientes de CAO realizaram no dia 3
de abril no Complexo Escolar do
Alvito uma demonstração de algumas das atividades desportivas
adaptadas que praticam habitualmente na instituição, nomeadamente o goalball, o remo indoor e o golf
indoor, dando a conhecer estas
modalidades aos alunos daquele agrupamento de Óbidos.

JOGO FUTEBOL BENFICA-RIO AVE
Com o apoio do INR, I.P. e do Sport Lisboa e Benfica um grupo
de 7 clientes assistiu ao jogo da 1ª Liga “Benfica - Rio Ave” a 7 de
abril, tendo participado no teste de evacuação do estádio efetuado
pela UEFA como preparação para a final da Champeons League 2014.

FESTEJO SANTOS POPULARES
Depois do sucesso da iniciativa do
ano anterior, comemoraram-se mais
uma vez os Santos Populares no
CAO. Entre a elaboração dos enfeites e as marchas, houve o envolvimento dos clientes desta estrutura e
do Clube do Cliente, numa tarde de
convívio bem animada!
Telefone: 262 881 125

Construção e Manutenção de Jardins

Tlm: 96 852 19 00
emprego@ceerdl.org
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