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Immersos de ple a la tardor i sense baixar la guàrdia, des del Servei de
Teràpia Ocupacional d'Afadis seguim vetllant cada dia per l'assistència
personal, social i psicopedagògica essencial dels nostres usuaris i usuàries. 

Aquest mes d'octubre, a més de les activitats habituals incloses en el
currículum:

STO DEL MES D'OCTUBRE

ESPORTS ADAPTATS

ARTESANIA, MANUALITATS
I ARTS PLÀSTIQUES

COSTURA

ENTRE D'ALTRES...
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El nostre dia a dia



Des de la perspectiva del nostre model assistencial: model d'Atenció
Centrada en la Persona (ACP), la nostra tasca diària consisteix a acompanyar,
atendre, protegir, interactuar, coordinar i oferir les millors cures i propostes
d'atenció, a fi d'oferir una mirada professional de qualitat que contribueixi al
benestar dels nostres usuaris i usuàries i n'augmenti la seva qualitat de vida i
autocura.

És per això que, en totes les activitats d'ocupació terapèutica i d'ajustament
personal i social que desenvolupem al centre, hi ha una participació proactiva
i decisiva per part de tots els actors implicats.

Les activitats temàtiques han girat entorn la preparació del Halloween i la
castanyada.

No pierde el tiempo quien dedica su vida a escuchar con humildad los
silencios, a sentir una emoción en cada sonido y a entender desde la

sencillez los gestos de los demás. -S. Chávez/F. Barrena.
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El nostre dia a dia



Divendres 30 d'octubre va entrar en vigor el Decret publicat al
DOGC segons el qual es restringeix la mobilitat entre tots els
municipis de Catalunya durant els caps de setmana, des de
divendres a les 06.00AM fins dilluns a les 06.00AM. De moment es
preveu una durada de 15 dies, prorrogable.

És per aquest motiu que la nostra entitat es va veure obligada a
cessar totes les activitats socioculturals i relacionades amb el lleure
i, per tant, la sortida que teníem prevista per dissabte 31 al Museu
del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú.

De moment l'excursió ha quedat ajornada i es preveu recuperar-la
més endavant. Properament us informarem de la nova data per dur
a terme aquesta sortida.

Volem compartir-vos el nostre disgust per les males dades del
coronavirus i les repercussions que això té per a les famílies i les
persones amb discapacitat intel�lectual.

Tenim la ferma voluntat de fer bé la nostra feina per frenar la corba
i, sobretot, estem compromesos i molt esperançats perquè ben
aviat puguem tornar a reprendre les activitats de l'esplai/respir amb
la més absoluta normalitat.

Per a més informació podeu escriure'ns al correu: info@afadis.org

AJORNAMENT RESPIR
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Activitats que hem fet aquest mes



Aquest mes ens plau donar la benvinguda oficialment als quatre nous
membres de la nostra entitat:

BENVINGUT MARTÍ

BENVINGUT JAN

BENVINGUT ARNAU

BENVINGUT GUILLEM

INCORPORACIÓ DE NOU
PERSONAL A AFADIS

Benvinguda Anna

L'Anna és la nova persona a càrrec de l'àrea d'administració i comunicació
d'Afadis. D'ara endavant la podeu trobar als telèfons: 93.000.33.50 i
660.60.99.75, així com al correu: gestio@afadis.org

Li desitgem una trajectòria llarga i molt enriquidora a la nostra petita gran
Associació.

BENVINGUDA ALS NOUS SOCIS
D'AFADIS
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Ens importen les persones



L'adaptació del vehicle Fiat Talento amb guies de superfície per a 2
cadires de rodes + ancoratges retràctils amb cinturons de 3 punts +
l'homologació.

Les rampes d'accés plegables de gran resistència.

La retolació del vehicle.

Des d'Afadis Baix Montseny, ens fem càrrec dels trasllats dels domicilis al
centre, i viceversa, de les persones sòcies de l'entitat, amb la finalitat de
garantir el seu accés al nostre STO. Considerem que el nostre servei de
transport és un servei local complementari indispensable. Gràcies a una
donació que vam rebre de l'Obra Social La Caixa, l'octubre de 2019 vam
poder ampliar el servei de transport amb un segon vehicle. La donació ens
va permetre adquirir una furgoneta de 9 places que ens permet prestar el
servei amb condicions de seguretat i confort.

No obstant, fins ara no havíem pogut adaptar aquest vehicle per a les
persones amb mobilitat reduïda i és per això que ara us informem que
aquest mes d'octubre, l'Obra Social La Caixa ens ha aprovat una donació
per adaptar el segon vehicle d'Afadis i d'aquesta manera poder oferir un
servei de transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, facilitat
per les persones professionals.

El finançament cobreix:

APROVACIÓ FINANÇAMENT 
DE "L'OBRA SOCIAL LA CAIXA"
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Actes i Esdeveniments



AFADIS PARTICIPA A LA FESC 2020
Aquest any i per primer cop estem presents a la FESC 2020.  Enguany en
format virtual, la Fira d’Economia Social i Solidària de Catalunya, és un espai
de trobada  que aglutina i dóna visibilitat a les entitats i iniciatives al voltant
de l’economia social i solidària. Afadis hi participa del 23 d'octubre al 22 de
novembre.

Ens trobaràs a l’apartat de Salut i Cures: serveis a les persones, cures de la
salut, del cos, d’etapes de la vida i de col�lectius vulnerables.

www.fesc.xes.cat

Ens plau informar-vos que des d'aquest mes d'octubre som oficialment
membres de l'Associació empresarial d'Economia Social DINCAT.

DINCAT és l'organització empresarial sense ànim de lucre que agrupa les
entitats d'iniciativa social, no lucratives i d'àmbit català, titulars d'activitats
empresarials, que atenen a col�lectius de persones en situació de
vulnerabilitat o risc d'exclusió, principalment persones amb discapacitat
intel�lectual i del desenvolupament. Juntament amb 223 entitats d'iniciativa
social d'àmbit català del sector de la discapacitat intel�lectual, des d'ara a
Afadis Baix Montseny gaudirem d'un ventall de serveis d'assessorament i
formació personalitzats i incrementarem la nostra representació
insittucional.

Per a més informació podeu consultar el web: www.aeesdincat.cat
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Actes i Esdeveniments



Ens plau comunicar-vos que properament actualitzarem tota la informació
de l'entitat a les xarxes i ens podreu trobar a:

                         

VOLS FER UN DONATIU?

Mira al teu voltant... Som persones amb discapacitat intel�lectual i del
desenvolupament del Baix Montseny.
Som els teus veïns/es i com tu també somiem, ens divertim, ens esforcem,
també estimem...
Fes-te col�laborador o col�laboradora de la nostra Associació per continuar
gaudint d'una vida plena i activa.
Ara, més que mai, necessitem el teu ajut
Escriu-nos un WhatsApp al 660 60 99 75 i t'ho expliquem.

També tens l'opció de col�laborar amb nosaltres fent un donatiu al següent
compte corrent: 

ES80 2100 0044 3702 0049 8295

Des dels començaments de la nostra entitat, el servei de voluntariat ha
tingut una rellevància fonamental per arribar a ser qui som a dia d'avui.
Amb una borsa de més d'una vintena de persones voluntàries i un equip
multidisciplinari de professionals ben consolidat, oferim un servei adaptat a
les necessitats de les persones beneficiàries. 
Incorpora't amb nosaltres per ajudar-nos a créixer i esdevenir referents de
territori.
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PROPERAMENT A LES XARXES
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