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30es Jornades DINCAT
Els dies 22 i 23 d’octubre passats es van celebrar a Castelldefels les 30es. Jornades DINCAT i SOM-Fundació
va ser-hi molt present amb la presència de nou professionals i amb la col·laboració del Josep, la Margui i l’Albl’Albert, que van col·laborar en diferents xerrades i taules rodones de les Jornades.
Cal destacar l’assitència del GABRIEL R. com a president del grup d’Autogestors (persones amb discapacitat
intel·lectual que parlen per elles mateixes i s’organitzen per representar els seus propis interessos) de la Fundació El Maresme, que van presentar la comunicació: “Coneixem els nostres drets” que va donar l’oportunitat
als assitents de saber quina era l’opinió de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Aquestes jornades ens han donat l’oportunitat d’aprendre i poder fer millor la nostra feina.

som — voluntaris
S’acosta Nadal i us volem comunicar
que ,aquest any, el dinar
de Nadal de la nostra
Fundació el farem el dia
18 de desembre a l’hotel
BARCELÓ-SANTS, just
a sobre de l’estació de
Sants de Barcelona.

Donem la benvinguda a un nou voluntari
que s’ha incorporat a la nostra Fundació
aquestes últimes setmanes.
És el Jordi que farà de voluntari amb la
LAURA N. de Badalona
Ja han començat a fer plans per anar a la
discoteca, al Tibidabo, al zoo, etc.
Us desitgem molta sort a tots dos!

som — notícia
El mes d’octubre passat va sortir una article al Periódico de Catalunya titulat Dependència insuficient, on explicaven els casos del GERMÁN M., la NEUS M. i de la MONTSE C. per mostrar la incoherència del casos de persones amb una discapacitat intel·lectual reconeguda i que en canvi no se’ls hi reconeix cap tipus de grau de dependència. Això fa que aquestes persones no tinguin reconeguda la necessitat de tenir un suport, amb la problemàtica i el greuge comparatiu que això suposa.
En el mateix article també s’informa que a partir de l'estudi elaborat per Dincat, en el qual també ha participat Som-fundació, l'11% de
les persones amb discapacitat a les quals sí que s'ha permès entrar en el sistema discrepen (ells o els seus tutors) del grau de dependència
que se'ls ha reconegut. El coordinador de l'estudi, Francesc Almacelles, afegeix que la meitat dels casos resolts positivament no suposen
cap prestació addicional per al sol·licitant respecte a les que ja percebia abans.
Podeu llegir l’article complet a la web del Periódico de Catalunya.

som — notícies breus
El 18 d’octubre passat, per celebrar l’aniversari de la MERCÈ
B., quatre de les persones tutelades que viuen a La Rosella van
anar, acompanyats per la Maria,
de visita a Montserrat.
Els va fer un molt bon dia i s’ho
van passar molt bé.

Ens acomiadem
de:
Des d’aquí ens volem acomiadar
de la ROSA N. que ens va deixar el
dia 22 d’octubre i de la
M. NIEVES F. que ens va
deixar el dia 27 d’octubre.

El dia 9 d’octubre, el MANOLO F.
va fer una festa per celebrar el seu
aniversari, allí s’hi van reunir un grup
d’amics i van poder felicitar-lo i berenar. Fins i tot van poder cantar i ballar
en un concert improvisat d’acordió
que els va oferir l' Ignasi, voluntari del
Manolo.

Aquest estiu el ROMÁN R. ha fet un
pas important i ha marxat a viure n un
pis compartit del barri del Verdun de
Barcelona
El dia 26 d’octubre va celebrar una
festa d’inauguració i hi van anar alguns
companys i amics.
Et desitgem molta sort en aquesta
nova etapa.

som — felicitem a:
3 de novembre:
FABIAN G.

13 de novembre:
CRISTIAN M.

26 de novembre:
DAMIAN CH.

5 de novembre:
JOAN R.
JORDI S.

17 de novembre:
Ma. TERESA M.
PILAR M.

27 de novembre:
JESÚS R.

6 de novembre:
ISABEL E.

19 de novembre:
LAURA DE A.

7 de novembre:
GUILLERMO C.

23 de novembre:
JOSEFA J.

9 d’octubre:
JOSÉ JULIO A.
ALEJANDRO N.

24 novembre:
OLGA L.

25 de novembre:
12 de novembre:
DAVID L.
MANUEL ÁNGEL E.
MANUEL M.

28 de novembre:
Ma. DEL CARMEN G.
JUANA R.
EMILIO S.
30 de novembre:
AMPARO N.

