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SURF PARA TODOS

CAMINHADA PELA SAÚDE MENTAL

A convite da FENACERCI, um
grupo de 8 clientes do CAO, a 20 de
outubro, praticaram surf
adaptado. A atividade foi
integrada no contexto da realização
da prova mundial de surf - Moche
Rip Curl Pro Portugal 2014, que
decorreu em Peniche de 12 a 23 de
outubro. É com enorme satisfação
que vemos a sensibilização ao desporto para todos, integrando
atividades adaptadas em eventos desportivos desta importância e com
a cobertura mediática destas provas mundiais.

A 19 de outubro, clientes, familiares e colaboradores do Fórum Sócio
Ocupacional participaram na 2ª Edição da Caminhada pela Saúde
Mental, promovida pela FNERDM, integrada no projeto ri(Age). Esta
iniciativa, que tem como principal objetivo contribuir para a inclusão
social de pessoas com experiência de doença mental, decorreu
novamente
nas
cidades de Lisboa e
Faro.
Foram
percorridos
pelos
participantes cerca
de 3 km desde a
Doca de Alcântara
até ao Padrão dos
Descobrimentos.

CANOAGEM - INTERCENTROS

FESTA SOLIDÁRIA EM CASAL DO REI
A Associação Recreativa, Cultural e Desportiva do Casal do Rei
de Vidais, organizou a 15 de novembro um evento solidário a favor do
CEERDL. Nesta festa, com muita música, a
entrada implicava a aquisição de 1 pirilampo
mágico 2014. Também estiveram expostos para
venda, produtos manufaturados pelos clientes de
CAO e Fórum Sócio Ocupacional e posters
informativos. A iniciativa da direção da Associação,
viabilizou a divulgação do trabalho das pessoa que
atendemos, assim como a sensibilização para o
seu potencial criativo e de participação social. A
exposição estendeu-se a dezembro.

SMS ESTIGMA EM SEMINÁRIO NO CENFIM
A 30 de outubro decorreu em Peniche mais um evento no âmbito dos
Encontros Intercentros, denominado “canoagem - põe-te na linha”
organizado pela CerciPeniche. Os 8 clientes do CAO participantes,
para além da prática da atividade desportiva de canoagem, realizaram
diversos jogos alusivos à alimentação saudável, como o “puzzle dos
alimentos” e “roda gigante”, entre outros, estimulando á adoção de
estilos de vida saudáveis. Encontra-se álbum fotográfico disponível em
https://www.dropbox.com/sh/9lrsoqwadluu97s/AABEgTnuQ9ziTW7Ip-KRQb4sa

ENCONTRO ANUAL DE FORMANDOS

Participámos como parceiros, a 19 de novembro, no seminário “Da
Indiferença ao Sucesso”, organizado pelo CENFIM - Centro de
Formação para a Indústria Metalomecânica, núcleo de Caldas da
Rainha. Apresentámos a comunicação “SMS Estigma—Saúde
Mental sem Estigma”, integrada no painel sobre “A Paz e os
Direitos Humanos”, que tem como principal objetivo a
desmistificação das crenças associadas à doença mental. Foi um
evento no qual os formandos dos cursos de Empregado/a de Andares
e Operador/a de Jardinagem tiveram oportunidade de assistir.
Reportagem do evento disponível em http://www.gazetacaldas.com/44869/
conferencia-do-cenfim-mostrou-que-ter-uma-incapacidade-nao-faz-de-ninguem-incapaz/

SMS ESTIGMA NA COMUNIDADE ESCOLAR
A 11 de novembro, estivemos na Escola Secundária do Cadaval
com a apresentação do SMS Estigma - Saúde Mental Sem Estigma.
Foram realizadas duas sessões de sensibilização com um total de 54
estudantes do 10º e 11º ano. A participação nas sessões foi considerada muito positiva (ver gráfico), tendo em conta os resultados dos
Questionários de Avaliação da Satisfação, cujas respostas poderiam variar entre 1 – nada satisfeito a 6 – completamente satisfeito.
O XII Encontro de Formandos organizado pela FORMEM,
decorreu em Fátima nos dias 30 e 31 de outubro e estiveram
presentes 3 formandos do Centro de Reabilitação Profissional,
acompanhados de uma técnica. Entre a participação em grupos de
trabalho e de reflexão sobre a formação profissional, programa
musical e cultural, os formandos conviveram e partilharam
experiências com outros formandos oriundos de várias zonas do país,
revelando-se muito satisfeitos com o Encontro.
Valores CEERDL —Persistência:

Dedicação e empenhamento no prosseguimento de objetivos relevantes para a organização
ultrapassando dificuldades ou constrangimentos.
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DIA INTERNACIONAL DA TERAPIA OCUPACIONAL

Organizado pela FENACERCI na Cercivar, em Ovar, nos dias 13,14
e 15 de novembro, estiveram presentes dirigentes e técnicos das
Organizações associadas da Federação Nacional de CERCI’s, tendo
sido globalmente discutidas as áreas e desafios que o Novo Quadro
Comunitário poderá trazer às organizações, o atual contexto
económico e social, o papel do corporativismo, e temáticas
relacionadas com a atual e futura prestação de serviços e os seus
enquadramentos legislativos. A informação partilhada e os momentos
de debate e reflexão, promoveram um sentimento de mobilização
para os atuais contextos desafiantes em que as Organizações têm de
firmar o seu atendimento de qualidade apostando na inovação e na
resposta a necessidades emergentes das pessoas com incapacidades.

ARTE E CRIATIVIDADE
Este ano o Concurso de Arte e Criatividade premiou mais uma vez
os trabalhos individuais e coletivos de pessoas com necessidades
especiais, deficiência e incapacidades. As obras a concurso estiveram
expostas ao público entre os dias 3 e 9 de novembro, na Oficina de
Cultura, em Almada. Participaram 4 clientes do Fórum Sócio
Ocupacional com trabalhos nas categorias de pintura e escultura, tendo A convite da Escola Superior de Saúde do IPL, um grupo de 4
sido reconhecida a obra da autoria de Carla Coelho, intitulada “O clientes do CAO e uma das terapeutas ocupacionais do CAO estiveram
a 27 de outubro, na biblioteca José Saramago, em Leiria, para
Afeto”, com a atribuição do 2º prémio na categoria de escultura.
participar nas atividades comemorativas do Dia Internacional da
Terapia Ocupacional, promovidas pelos alunos deste curso. A par com
a Oásis - Organização de Apoio Solidariedade p/ a Integração Social
de Leiria, jogámos BOCCIA e visitámos uma exposição fotográfica
alusiva à profissão do Terapeuta Ocupacional.
A interação entre todos os participantes e os mimos recebidos
deixaram todos muito satisfeitos.

LISBOA GAME WEEK
No passado dia 7 de novembro,
um grupo de 12 clientes do CAO
Dia 14 de novembro recebemos no CAO a visita de um grupo de da Área de TIC visitaram a Lisboa
alunos do curso de Animação Sociocultural da ETEO que Game Week que decorreu na FIL,
puderam conhecer as atividades desenvolvidas pelos clientes deste Feira Internacional de Lisboa,
serviço nas áreas de ocupação útil, reabilitação física e funcional e para conhecimento de novos
periféricos e meios de
estimulação cognitiva.
acessibilidade. Os clientes puderam
experimentar
diversos
ESTIVEMOS COM O ILUSTRADOR PEDRO LEITÃO
equipamentos e as últimas
O ilustrador Pedro Leitão voltou à
novidades do seu interesse em software e jogos.
Biblioteca Municipal a 25 de
novembro e uma vez mais um grupo
CANDIDATURAS - NOVOS PROJETOS
de clientes de CAO puderam assistir
de modo interativo à demonstração e Apresentámos neste período candidaturas para a concretização de
apresentação das suas técnicas, projetos que visam colmatar necessidades identificadas, a melhoria e/
momentos que todo o grupo seguiu ou a complementaridade dos serviços prestados: o projeto Parque
IntegrAR Saúde, apresentado aos Prémios CEPSA ao Valor Social ,
com atenção e entusiasmo.
com o qual pretendemos criar um circuito de manutenção e bem-estar
para os nossos clientes e para a comunidade em geral; o Projeto
Lavandaria em Movimento, apresentado ao programa do LIDL
“Movimento Mais para Todos ”, que visa apoiar o crescimento da
Lavandaria da Rainha potenciando a empregabilidade de pessoas com
deficiência, através da aquisição de uma carrinha para recolha e
entrega de roupas ao domicilio; e o projeto Em Viagem, proposto à
Sic-Esperança, para apoio ao financiamento de um mini autocarro
adaptado facilitando a mobilidade local das pessoas que apoiamos
reforçando a perspetiva de cidadania inclusiva.

VISITA ALUNOS ETEO

“Piscina da Rainha” Aberta de 2ª a 6ª feira
Rua Dinant - Cidade Nova 2500-325 Caldas da Rainha
telf: 262 840 050 - ceerdl.administrativo@ceerdl.org

- Hidromassagem

- Hidroginástica

- Hidrobike

- Hidroterapia

- Hora Livre

- Adaptação ao Meio Aquático (crianças)
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