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III EDICCIÓN SÁBADOS DINÁMICOS 2011

Descrición: 

O proxecto consiste nun servizo de ocio e tempo libre,de carácter non

permanente, dirixido a persoas discapacitadas con necesidades de apoios

intermitentes. 

Financiado pola Concellería de Benestar Social, lévase a cabo coa colaboración

da Fundación Menela que cede as súas instalacións para o desenvolvemento das

actividades.

Destinatarios/as: 

Persoas discapacitadas con necesidade de apoios intermitentes e/ou persoas

con mobilidade reducida con idades comprendidas entre os 18 e os 40 anos

Requisitos: 

 Estar empadroadas/os no Concello Vigo.

 Ter a idade establecida .

 Presentar a solicitude coa documentación necesaria no Rexistro Xeral do

Concello.

 Pagar a cota de participación á Asociación Juvenil Abertal unha vez recibida

a carta de concesión do Concello de Vigo.

Prazo de solicitude

Para poder participar, as persoas interesadas, terán que presentar  a solicitude

no Rexistro Xeral do Concello:
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- A persoa interesada pode facer unha única solicitude na que faga constar

todos os sábados nos que quere participar  .

-Ou, a persoa  interesada pode facer varias solicitudes, sempre con un mes de

antelacción ó mes no que se vai a realizar a  actividade   

A solicitude irá acompañada de:

 Fotocopia DNI do solicitante.

 Fotocopia da tarxeta sanitaria.

 Ficha de coñecemento persoal. Cuberta e asinada.

 Autorización materna/paterna.

 Aquelas persoas que teñan que tomar medicación presentarán prescrición

médica e posoloxía para a administración da mesma..

RESOLUCIÓN DAS SOLICITUDES

A resolución e concesión das solicitudes será no mes anterior ao

desenvolvemento da actividade, é dicir,  no mes de marzo resolveranse e

comunicaranse as concesións ás persoas que van a realizar a actividade no mes

de  abril e así ao longo de todo o ano. 

-Poderán solicitar un ou varios sábados. A concesión de mais dun sábado

realizarase se existe dispoñibilidade de prazas, tendo preferencia as persoas

que non participarón noutros sábados da convocatoria actual, e no caso de

empate, terase en conta a data de entrada da solicitude no rexistro.

 Nº beneficiarios/as por grupo :

O número máximo de persoas que participarán por sábado é de 10, das que 3

delas poderán ter  mobilidade reducida.
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Datas de realización: 

As actividades do proxecto levaranse a cabo os seguintes sábados:

 Abril   Maio Xuño

16 14 11

30 28

Outubro Novembro Decembro

8 5 3

22 19

Prezo da actividade: 

A cota de participación  será de 15,00€ / sabado(inclúe a cena).

A cota será pagada  á asociación xuvenil Abertal na conta de  Novacaixagalicia:

2080 - 0100 – 0 – 9 – 0040027627 ,unha vez  comunicada a concesión da

praza por parte do departamento de benestar social do Concello.

Se non poden  asistir ás actividades por causas xustificadas, deberán

comunicalo con antelación na Asociación Xuvenil Abertal, para poder cubrir a

praza con outra persoa da lista de espera e proceder ó reembolso da cantidade

pagada se procede.

Horarios:

Inicio da actividade: As persoas coa praza concedida presentaranse no edificio

CAMI da Fundación Menela, na rúa Laxe nº 3 ás 17.30h

Remate da actividade: Será ás 01.00 am no  mesmo lugar.

( Se queren poden  levar merenda,).
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Actividades:

Presentarase a programación de cada día tendo en conta as actividades

desenvolvidas na cidade.

17:30 a 18:00 Acollida Informal
              18:00 a 19:00 Dinámicas e xogos 
              19:00 a 19:30 Tempo de merenda e recollida
              19:30 a 21:00 Actividade no centro ou saída de tarde
              21:00 a 21:30 Desprazamento ó lugar da cea
              21:30 a 22:30 Cea
              22:30 a 00:30 Saída nocturna
              00:30 a 01:00 Regreso ás instalacións e despedida

Estas propostas que aquí se detallan tentan promover a integración social das

persoas con discapacidade vinculándoas ás actividades, á oferta municipal da

cidade.

Na programación das actividades de cada sábado buscarase a participación dos

destinatarios na elección das mesmas , xa que son os protagonistas indiscutibles

do lecer que aquí ofrecemos. 

Coa carta de concesión achegarase unha nota informativa da programación

concreta de cada mes.

Persoal que imparte a actividade:

A asociación xuvenil Abertal, con enderezo na rua Venezuela nº 3, baixo

,teléfono  676 51 21 97 e-mail: abertal@abertal.org ,será a responsable de

levar a cabo o proxecto, o cal será supervisado pola técnica do servizo de

persoas con discapacidade, do departamento de benestar social  do  Concello de

Vigo.
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O persoal da asociación Abertal estará formado e cualificado tendo en conta as

características dos beneficiarios e nomeará un coordinador/a cuxa función é

organizar  e administrar os recursos necesarios para o bo funcionamento do

proxecto.

 En total o proxecto para o desvolvemento da actividade conta con catro

persoas, unha coordinadora , tres monitores e o apoio de voluntariado.

RReeccoomméénnddaassee  lleevvaarr  rroouuppaa  ee  ccaallzzaaddoo  ccóómmooddoo .

Vigo, ............. de marzo de 2011

A técnica do servizo de persoas con discapacidade

Mª Jesús Sanromán Varela


