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CURS ASSETJAMENT
 

Durant el mes de febrer els treballadors/es de l'ACUDAM han
participat a una formació on s'ha explicat el protocol de
prevenció i intervenció en cas d'assetjament de l'entitat. A
més, s'ha definit línies de treball per potenciar el bon clima
laboral.

COL·LABORACIÓ CP VILA-SANA AMB ACUDAM
 

El primer equip del Club Patí Hoquei Vila-Sana llueix de forma
solidària el logotip d'ACUDAM i de la Fundació Àngel Olaràn a
l'equipació oficial.
Una acció que ajuda a donar visibilitat a la nostra entitat i
impulsar l'entitat a l'entorn de l'esport professional.

 

NOVES INCORPORACIONS
 

Durant el mes de febrer, quatre companys nostres s'han
jubilat del Centre Especial de Treball i han començat una
nova etapa al Servei de Teràpia Ocupacional.
Al mateix moment també ha hagut una nova incorporació
d'una companya de l'STO al CET.
Molta sort a tots amb aquesta nova etapa!

CURSOS DE FORMACIÓ 
 

Un any més es reinicien els Cursos de Formació dirigits als
treballadors del Centre Especial de Treball.
Partint dels seus interessos i com a eix transversal la inclusió,
es realitza unes sessions on es treballen les habilitats
cognitives i les competències socioemocionals.



EL RACÓ D'EN JORDI
 

Sabies que.?
 

El Servei d'Habitatges disposa de 60 places residencials.
Aquestes places estan repartides en funció de les

necessitats de suport de les persones, de més extens a
menys: Residència, Llar-Residència i Llars.

 

ACTIVITAT ADAPTADA AMB CAVALLS
 

Aquest mes de febrer s'ha reiniciat l'Activitat Adaptada amb
Cavalls.
Gràcies a la col·laboració amb l'IES Mollerussa cada dimecres
a la tarda un grup de persones de l'STO i REG poden gaudir
d'aquesta activitat en contacte a la natura.

 

CARNESTOLTES
 

Els companys de LLar Residència van participar en la festa de
Carnestoltes organitzada per l'Ajuntament de Mollerussa. 
Van poder gaudir de la rua disfressats de pirates i van
participar del berenar popular al pavelló poliesportiu.

VISITES A L'ENTITAT ACUDAM

ACUDAM sempre té les portes obertes per ensenyar qui som
i què fem.

Aquest mes de febrer hem tingut la visita d'alumnes l'Institut
de Mollerussa: del cicle d'atenció a persones amb situació de
dependència, de l'itinerari formatiu específic i de guia en el
medi ambient natural i temps lliure.


