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Dia a dia, adaptem més i més les activitats que oferim al Servei de Teràpia
Ocupacional a les necessitats individuals de les persones beneficiàries.
Mitjançant el model assistencial basat en l’Atenció Integral Centrada en la
Persona (AICP) el qual incorpora a la persona al centre del procés, l'equip de
professionals enfoquem els nostres esforços a les necessitats individuals
manifestades per les persones usuàries en primera persona, i en prioritzem el
seu desenvolupament.
Aquest mes de gener hem redissenyat i incorporat noves activitats l'objectiu
principal de les quals és potenciar la capacitat d’autodeterminació de les
persones usuàries i fomentar la seva participació activa en el funcionament
diari del STO.

STO DEL MES DE GENER
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També aquest mes de gener hem pogut reprendre la col·laboració amb la 
 Policia Local de Santa Maria de Palautordera.
Els tallers d'inclusió social i comunitària son també pilars bàsics de l'activitat
curricular del STO d'Afadis pel fet d'enfortir el vincle i la pertinença amb la
comunitat que ens envolta i per l'impacte i la significança que té per a les
persones usuàries dotar-les d'una ocupació d'un alt valor terapèutic.

La nostra col·laboració es du a terme mitjançant una activitat de reciclatge
de la indumentària oficial del cos policial.    

Aquest mes de gener també vàrem organitzar un acte que va comptar
amb la presència de dos caporals i una exhibició i demostració d'ús dels
vehicles oficials.
Van explicar-nos les tasques que fa la Policia Local, de quin material
disposen i com s'organitzen, mitjançant una presentació ppt projectada a
una de les pantalles del centre. En acabat, les persones usuàries del centre
van tenir l'oportunitat de preguntar-los els seus dubtes i inquietuds envers
la tasca policial. 

Per exemple... hi hagut interès per compartir les aficions dels uns i els altres; s’ha demostrat molta
curiositat per el futur gos de policia que s’està entrenant actualment (en Konan), s’ha preguntat
per les multes, els delinqüents, els procediments, el més i menys interessant de la seva feina i si ja
sabien que voldrien ser policies quan eren petits
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“Mi discapacidad ha abierto mis ojos para ver mis
verdaderas habilidades” – Robert M. Hensel



Després de molts mesos d’ajornaments i d’estar vivint una situació
extrema, aquest mes de gener va arribar fermament el moment en què
les entitats que treballem en l’àmbit de l’atenció i la cura de les
persones amb discapacitat, féssim un pas endavant. 

És per aquest motiu que gràcies a l'assessoria dels experts, el passat 30
de gener vàrem poder reprendre un servei que considerem ESSENCIAL,
tant pels beneficis que comporta per a les persones amb discapacitat
intel·lectual en primera persona, com per a les seves famílies.

De manera molt satisfactòria doncs, i extremant les mesures de
prevenció i higiene per tal de garantir la seguretat en tot moment,
dissabte 30 de gener vàrem gaudir d'una jornada molt enriquidora a La
Granja Escola de Santa Maria de Palautordera que va culminar amb un
dinar a la zona  esportiva municipal del Temple. 

AFADIS BAIX MONTSENY Passeig del Dr. Barri, nº 2 Santa Maria de Palautordera
Tel. +34 93 000 33 50 www.afadisbaixmontseny.org info@afadis.org

Activitats que hem fet aquest mes
Torna el Respir 2021!
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Benvinguda Núria!!!!

Aquest mes celebrem la incorporació de la Núria al servei de transport del
STO d'Afadis!!

La Núria ja va estar entre nosaltres el passat mes de juliol, durant el Casal
d'Estiu. Ara torna com a voluntària a les acaballes de la seva formació com a
tècnica en emergències sanitàries 

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

Nova voluntària al servei de transport
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Ens importen les persones
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Benvinguda!



https://www.youtube.com (afadis baix monsteny)

Xarxes Socials
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Actes i Esdeveniments

https://www.facebook.com/Afadis-Baix-Montseny

https://www.instagram.com/afadisbaixmontseny

https://twitter.com/AfadisBaix

info@afadis.org 

660 60 99 75

Cada dia sou més les persones que feu créixer la nostra petita gran família!
Estem posant tota l'energia a les xarxes socials per fer-nos més visibles i fer
visible tot allò que fa prendre sentit la nostra tasca, estar al servei de les
persones. 

És per aquest motiu que volem agrair la vostra disposició i els missatges
que ens feu arribar a través dels nostres canals de comunicació. Dia a dia
anem sumant. Gràcies per fer d'aquest trajecte, una experiència humana i
enriquidora. 
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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 social
complementari indispensable.
Gràcies a una donació que vam rebre de l’Obra Social La Caixa, vàrem
poder tramitar l'adaptació del segon vehicle d’Afadis i poder així oferir un
servei de transport adaptat de qualitat.
Aquest mes celebrem la seva posada en marxa! 
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ENHORABONA!

Nova furgoneta adaptada



Afadis Baix Montseny va creixent i és per aquest motiu que estem seguint
un Pla de Comunicació per mitjà de Konexiona, una cooperativa
impulsada per dones que ofereix serveis de màrqueting, comunicació i
organització d'esdeveniments amb enfocament social i responsable. Estem
treballant amb elles el pla estratègic de màrqueting i comunicació amb un
pla d'acció dissenyat a mida per a impulsar i donar visibilitat a Afadis com a
associació referent de famílies amb discapacitat del Baix Montseny. A més,
ens acompanyen durant el procés d'implementació d'aquestes accions per
tal d'arribar als objectius fixats. Gràcies per acompanyar-nos en aquest  nou
camí.
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Pla de comunicació



Al llarg d’aquest mes de gener, el grup motor que impulsa el procés participatiu
anomenat “Construïm l’Afadis que somiem”, i que està integrat per 10 persones
dels diferents col·lectius d’interès (familiars, treballadores, voluntàries i
membres de la Junta Directiva), ha accelerat la marxa per poder constituir i
registrar abans que acabi el primer trimestre d’enguany la nova Cooperativa
Afadis Baix Montseny de consumidores i usuàries. 
 
Gràcies a l’acompanyament professional d’Ensó SCCL i al suport econòmic del
Departament d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, el grup
motor ha estat treballant intensament per incorporar a la nova cooperativa les
voluntats de tots els col·lectius esmentats, tant pel que fa a una proposta
d’estatuts consensuada, com pel que fa al disseny de la resta d’aspectes
societaris que encara generaven alguns dubtes i que esdevenien essencials per
a la seva posada en funcionament. 
 
A partir del mes de febrer, el grup motor ja iniciarà la campanya de captació
d’aquelles socis i sòcies que estiguin potencialment interessades a assistir a
l’assemblea constitutiva de la cooperativa, mitjançant la qual es formalitzarà la
seva creació definitiva. Tant podran ser sòcies de l’associació com famílies
nouvingudes externes.  
 
Novament, volem agrair profundament l’esforç de totes les persones
implicades en el procés que estem vivint a Afadis Baix Montseny, pel fet que
sempre esteu presents i doneu un inestimable suport a aquest petit GRAN
projecte. Entre totes farem del somni una realitat, malgrat les complicades
circumstàncies que estem vivint. GRÀCIES PER FER-HO POSSIBLE!
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CONSTRUÏM L'AFADIS QUE SOMIEM

Creació de la nostra Cooperativa
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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 persona 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 avui dia.

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.

Comptem amb tu

FES-TE PERSONA VOLUNTÀRIA
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