CONCELLO DE GONDOMAR

CONCELLO DE BAIONA

CONCELLO DE NIGRÁN

PROXECTO “OCIO PARA TODOS” 2018
O centro Juan Maria en colaboración cos Concellos de Baiona, Nigrán e
Gondomar vai realizar un proxecto durante a primeira quincena de agosto que
consiste nun servizo de lecer de carácter non permanente, dirixido a persoas
con discapacidade (parálise cerebral, autismo, síndrome de down,etc).

¿Quen pode participar ?
Poderán participar as persoas con discapacidade intelectual, que viven ou
veranean no Val Miñor (concellos de Baiona, Nigrán e Gondomar).

¿Cantas persoas poden participar?
O proxecto consta de 15 prazas por semana.

Datas da actividade
- Do 6 de Agosto ata o 10 de Agosto
- Do 13 de Agosto ata o 17 de Agosto
LUNS
6
13

MARTES
7
14

MERCORES XOVES
8
9
15
16

VENRES
10
17

SABADO
11
18

DOMINGO
12
19

Horario
- De 10:00h ata 14:00h.

¿Onde se solicita?
As persoas interesadas en participar presentarán a súa solicitude no centro
Juan Maria (rúa As Agullas, nº 12 Parada – Nigrán) ou por correo electrónico
(administracion@centrojuanmaria.org) .
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¿Qué documentación ten que presentar ?







Solicitude
DNI
Ficha de coñecemento persoal
Autorización
Foto do solicitante(optativo)
Aquelas persoas que teñan que tomar medicación presentarán prescrición
médica e posoloxía para a administración da mesma.

Deberá facerse constar os servizos que demandan así como as datas nas que
se desexa participar no proxecto.
O tempo mínimo que se pode solicitar é unha semana (de luns a
venres).
Pódense solicitar unha ou varias quendas, tendo prioridade a concesión da
quenda solicitada en primeiro lugar.
A concesión de máis dunha quenda realizarase, se existe dispoñibilidade de
prazas, seguindo os seguintes criterios:
1. Número de quedas solicitadas.
2. Data de inscrición.
3. Sorteo .

Prazo de solicitudes
As solicitudes poderán presentarse dende o 2 de xullo ata o 19 de xullo.
¿Onde se imparten?

Centro Juan Maria
r/ As Agullas, 12 Parada
36379 Nigrán
Telefono: 986386914
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Servizos de transporte:
Dispoñemos dun servizo de transporte con 4 paradas:
Baiona
A Ramallosa
Nigrán
Gondomar
No servizo de transporte darase prioridade ás persoas con mobilidade reducida,
no caso de que a demanda das prazas de transporte supere á oferta.

Custo da actividade

Prezo da actividade por turno: 25,00 €
As cuotas abonaranse a un nº de conta que se lles facilitará aos beneficiarios.

Persoal que impartirá a actividade
O persoal que imparte o proxecto estará formado e cualificado tendo en conta
as características dos beneficiarios.
A Asociación La Esperanza del Valle Miñor será o responsable de levar a cabo a
coordinación do proxecto.
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