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PLANO DE ACTIVIDADE 2017

OBJ ECTIVOS
Procurar satisfazer as necessidades e expectativas dos Associados.
Fomentar a interaccao e colaboracao activa de todos os associados.
Promover competéncias sociais e pessoais através da participacao activa nas
actividades previstas.
Promover e fomentar o gosto por expressOes artIsticas diversificadas.
Proporcionar outras vivëncias culturais, sociais e pessoais aos associados.
Desenvolver a espIrito critico e de intervencao na sociedade.
, Combater a isolamento social de doentes e seus familiares/cuidadores.
Promover a participacao activa dos familiares/cuidadores nas actividades
propostas, enquanto voluntários.
Desenvolver novos mecanismos de angariaçao de fundos e de novos associados,
corn base nas actividades previstas.
Estabelecer contactos corn outras Associacoes de doentes no sentido de dar
prossecucao a trabalhos/dinâmicas conjuntas.
Ampliar o campo de accao das actividades da ANEM a escala Nacional.
Promover a abertura de delegacOes da ANEM a nivel Nacional.
,- Realizar urn trabaiho estatistico de caracterizacao dos associados da ANEM,
doentes de Escierose MUltipla/ foro Neurológico.
.- Promover a integracao de novas estagiários e voluntários, no apoio as actividades
a desenvolver.
Promover candidaturas a prograrnas/projectos de apoio, sempre que possivel.
,- Aconseihamento, quer ao nivel medico, quer ao nivel das ajudas técnicas mais
adequadas a cada doente.
Fomentar a adesão a novas protocolos corn entidades püblicas e privadas.
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Delinear todas as acpoes necessarias a criacao futura de uma Clinica de
Reabilitapao e Lar Residencial.
Promover e desenvolver acgoes conjuntas com a Ordem dos Medicos. Sociedade
Portuguesa de Neurologia, e Colegio de Neurologia, com o objectivo de mantel
actualizada toda a informapao cientifica da sintomatologia, patologia e terapia da
doenpa.
Participapao em congressos na area de intervenpao do Foro Neurologico.
Articular as diversas valencias da Instituipao recorrendo a optimizapao dos
recursos humanos e logisticos.
Investir na formapao dos recursos humanos da instituipao.
Racionalizapao dos metodos e estrategias de trabalho dentro da Instituipao.
Promover o aumento da saude e bem-estar dos utentes/associados, atraves da
realizarao de actividades/exercicios no Espapo de Reabilitapao Funcional.
Acpoes de sensibilizagao acerca do valor dos ensaios clinicos/beneficios para os
doentes.
Acpoes de sensibilizapao acerca da patologia.

MOD ANEM AF Cl 03

Rua Julio Doris. n ° 247 4420.481 Valoom - Gdm Tel. /Fax 224631985
Mail anem(danem or n I Site www.anein.org pt I Facebook ahem esclerosemultipla((il_gmail cool

Rag 2 de 19

A* EM

Corn u nicação

OfIcio n.°
I
I
Fax n.°
x Declaraçào I Aviso
Acordo de Cooperacào
Declaraçäo Transporte
Data: 27/10/2016

PLANO DE ACCAO ANUAL

MESCR

pRI

DIA MUNDIAL DA
ESCLEROSE
MULTIPLA E DO
XVII
ANIVERSARIO DA
ANEM
31 de Maio

DIA NACIONAL
DA PESSOA COM
ESCLEROSE
MULTIPLA
XII simposium
4 de Dezembro
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•

LOCAL.

Comemoraçao da data na
Assembleia da Republica corn o
intuito de consciencializar e
sensibilizar a população em geral
para a patologia.

Realizaçao do XII SirnpOsium
comemorativo do Dia Nacional da
Pessoa corn Esclerose Mültipla,
no dia 4 de Dezernbro. Esta
iniciativa visa divulgar a doença
junto da comunidade em geral,
realçando as vérias esferas da
EM (social, ernocional,
psicológica, fisica, entre outras).
0 SimpOsium sera dirigido aos
portadores da patologia,
familiares, cuidadores.
profissionais de saOde,
estudantes e püblico em geral..

- Centro

Hospitalar
de Coimbra
- Centro

Hospitalar
do PortoHospital
Santo
Antonio

AP0I0S1
DII IGFNC'AS

OBS,

- Orçamento
viagem
- Orçamento
almoço coffebreak
-Orçarnento
material de
d VU lgacao
- Orçamento
aniversãrio de
ANEM (Porto de
hon ra)

Viagem
+Alrnoço: a
acrescentar

- Orçamento
pausa de café
- Orçamento
material
d vLilgaçao
- Orçamento
lembrancas
- Orçamento
material a ser
distribuido pelos
participantes
- DeslocaçOes

Cofee-break:
4.1 5€x300=
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Coffe-break:
3.5x54=189€
Material de
divulgação: 12
O+200=320€

Porto de
hon ra:
390.00€

1245€

Material de
divulgação:
600€
Certificados
120€

Mochilas:
580€

Ofertas
palestrantes:
250€
DeslocaçOesCoimbra:
1980€
Porto: 45€

Pág 3 de 19

AnEM

nOficion.°
o Fax n.°
x Declaraçao / Aviso
ii Acordo de Cooperaçao
Declaração Transporte

Corn u n icacao

Data: 27 /10 I 2016

ETii!TTT
I

IPal'es ras em ACES pelo Pals
que visam melhorar Os
ACOES DE
conhecimentos e alargar a
inforrnaçao a cerca da
sENsIBIuzAcAo
Associaçao e da Doença junto
NAS UNIDADES
dos profissionais de saüde e dos
doentes/ familiares e ou
DE SAUDE
cuidadores, tendo sempre em
FAMILIARES
vista methorar as condiçOes de
vida e o estado de saüde dos
PELO PAlS
doentes corn EM.

REALIZAQAO DE

LEVANTAMENTO
DOS DOENTES
COM EM

CRIAQAO DE
LINHA
TEEFONICA DE
APOIO COM
PLATAFORMA

DiUGENCIAS
I

5 Locals a
designar
(aguardarn
a
confirrnaça
o)

I

-orçarnento
transporte
(gasolina,
portagens, scuts)
- Orçarnento
alrnoço e pausa de
café
- Orçamento de
divulgaçao e
gráfica
-lernbrancas
palestrantes e
convidados locals

Pretendernos criar uma linha
telefónica de apolo ao doente,
gratuita corn plataforma
informãtica, de modo a filtrar o
apoio solicitado e ficarmos corn
toda a informaçàolapoio prestado
registado de forma rnais célere.

-assistencia;
formação e
configuracao

--

NflO
HOSPITALAR NA
CONSULTA DE
NEUROLOGIA

DeslocaçOes:
2750€
Divulgaçao e
grafica 1250€
Restaurante:
2690€
Ofertas
palestrantes
e convidados:
820€

Pretendemos através das acçoes
de sensibilizacOes realizadas nas
ACES fazer o levantarnento das
necessidades dos utentes corn
EM a nivel nacional

INFORMATICA

ACOMPANHAME

Cofee-break:
830€! cofee

Acornpanharnento na unidade de
consulta de neurologia urna vez
por semana pela Equipa Técnica
da ANEM ern cada Hospital do
Porto.

Central
telefônica:
850+600
+250= 1700€
Atendirnento
Automático:
300€
Equiparnento
:97.50€
Software
registo: 250€
Assisténcia e
configuração:
1497,50€
Total: 3845€

- Centro
Hospitalar
do Porto;
-Hospital
São Joao;
-Hospital
Pedro
Hispano;
-Centro
Hospitalar
V.N.G.
Espinho;
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.

IAQAODE
7
BOLETIM
RETRATANDO A

...

rU

Aguardarnos
orçarnento

Criacão de boletirn retratando a
doença de urna forma simplista
através de banda desenhada

DO EN A

FOLHETOS
INFORMATIVOS

DIARIO DO
DOENTE

Produgao de novo folheto
informativo da ANEM e ser
distribuido.

Apoio da produçao
e irnpressao de
5.000 folhetos

Reproduzir urn livro corn a
finalidade de ser urn diãrio onde
consta inforrnação pessoal do
doente e a ser distribuido.

Apoio da prod ução
e irnpressão de
1.000 diãrios

1.000€

1000 Diãrios:
400€
3000 Diãrios:
990€
5000 Diarios:
1860€

CONTRATAcAO
DE EMPRESA DE
CONSULTADORI
A PARA

Contrataçao de empresa corn
serviço de consultadoria.
marketing e cornunicaçao, para
angariaçao de fundo do projecto
de Construçào de Clinica de
Reabilitação e Lar Residencial.

- Call to
Action

Apoio da
contratação

15.000€ a
45.000€

- Guess
What

ANGARIAAO DE
FUN DOS

CRIAQAO DE
CALENDARIO

MOD ANEM AF Cl 03

Criaçao e impressao de
calendãrio da ANEM

- Orçarnento de
criação
- Orcarnento de
impressão
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980€
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flit I(FN(IAS

FORMAQAO
PARA
CUIDADORES

ESPECTACULOS
DE CARIZ
SOCIAL

JANTAR
HOMENAGEAND

Con siste em promover a
preparação de todos os que
prestam cuidados as Pessoas
com EM e doentes do Foro
Neurologico. Pretende-se, assim,
contribuir para que os cuidadores
obtenham o mãxirno de eficácia
no desempenho das suas
funçOes, minirnizando o desgaste
fisico e psicologico,
proporcionando bem-estar aos
doentes.
Realizaçao de vários
espectáculos corn fins de
angariaçao de fundos em vàrios
locals a nIvel Nacional para a
construção da Clinica de
Reabilitaçao e Lar Residencial e
concretizacão de actividades corn
os utentes corn as datas a
agendar.

Locals a
designar.

- Cämaras
Municipals a nivel
Nacional
- Empresas
Nacional!
Multinacional

Local a
designar.

Restaurante
Medaihas honra

Jantar: 2750€

Participaçao em acçoes de
formaçao cientificas/ nâo
cientificas de técnicos e membros
da direção ao longo do ano.

Apoio na
participação em
accOes de
forrnaçao ao nIvel
de pagarnento de
inscriçoes,
deslocaçOes e
alojarnento, se
necessário.

2.500€

Participaçao nos diversos
congressos Ectrirns anuais.

Apoio no
alojarnento e
deslocaçôes para
os congressos
para 3 elernentos
da ANEM.

Aguardamos
valores de
inscrição.

Jantar corn entrega de medaihas
de honra em norne da ANEM.

2
MECENAS

ACcOES DE
FORMAQAO I
TECNICOS/DIREC
CAO

PARTICIPAQAO
NOS
CONGRESSOS
DE ECTRIMS
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IVRY
,,..... ....
LANQAMENTO
DE MARCA
SOCIAL DA
ANEM

CRIAAO DE
NEGOCIO
SOCIAL

PARTICIPAQAO E
COLOBORAAO
EM SEMINARIOS,
INVESTIGA AO

PUBLICAcAO DO
JORNAL ANEM

CONSTANTE

ACTUALIZA AO
DO SITE DA
ANEM

MOD ANEM AF Cl 03

0 principal objectivo P01 trãs
deste projecto e o de criar urna
Marca que tenha a força e o
intuito de agregar, ganhar
representatividade e divulgar a
patologia e a Associaçao.

No Mercado social serão
vendidos vários artigos, de tudo
urn poico a preços rnuito
atrativos e bastante abaixo do
valor de mercado. Ao comprar
estarä a contribuir para o
financiarnento das atividades da
instituiçao.

ANEM

Colaboraçao e participaçao em
accoes, serninarios e coloqutos
no ãmbito da EM. corn o objectivo
de recother novas informaçOes
sobre a doença para transrnissao
aos associados, dando
sirnultanearnente a conhecer a
ANEM as entidades
organizadoras.

Edição do jornal informativo
sernestral, corn criaçao de novas
colunas de interesse, inserção de
novos anüncios publicitarios
relacionados corn as areas Social
e da Saüde e participação de
personalidades convidadas. A
publicação deste jornal tern corno
objectivo fornentar a transmissão
de inforrnaçao sobre a EM, o
trabalho desenvolvido e os
serviços disponiveis na ANEM.

Pretende-se actualizar o site da
Associaçao, atraves do seu
desenvolvirnento ao nivel da
quantidade equalidade de
inforrnaçao disponivel. sernpre
corn a ideia de facilitar a rnelhorar
a navegação do nosso site.

I

- Produção e
Irnpressao

Produção +
lrnpressao =

- Envio OTT

5.600€
Envio CTT=
1080€

Site ANEM

Rua Julio Dinis, n 0 247 4420-481 Valbom - Gam ITel /Fax 224631985
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.

DILIGtN.c

. ...

.

ACTUALIzAcAO
DO FACEBOOK
DA ANEM

CAMPANHA DE
ANGARIACAO DE
FUNDOS

c0NcRETIzAcA
0 DE SONHOS

COLONIA DE
FERIAS- EPOCA
BALN EAR

MOD ANEM AF

c/ 03

Pretende-seactualizar o facebook
da Associaçao, melhorar e
desenvolver o nivel de qualidade
de inforrnaçao disponivel, sempre
corn a ideia de interagir e pedir
opiniao para actividades futuras,
prornovendo a interacção.

Facebook
ANEM

Realização de várias campanhas
de angariaçao de fundos para a
construçao da Clinica de
Reabilitaçao e Lar Residencial
corn as datas e locals a agendar.
Todo a ano realizada por
voluntários da ANEM consoante
autorização dos espaços cedidos.

Aguardar confirrnaça

A Cargo da
ANEM

Pretendemos anualmente
concretizar sonhos dos nossos
utentes, nao tendo urn lirnite do
sonhos, serão concretizados
rnediante apoio/donativos
atribuidos a esta actividade.
Serà feito urn levantarnento dos
sonhos dos utentes que
acompanharrnos e anualmente
canalizarernos apoios para
desenvolver a activides podendo
ser de caracter individual elou ern
g ru pa.

Local a
designar

5.000€

Mès de Juiho na praia corn os
utentes do CAAAPD.

Praia de
lavadores

Julio

-

Deslocaçoes + KIT
praia

Dinis, n 0247 4420-481 Valborn Gdrn ITel /Fax 224631985
Rua
Mail anemanem org pi I Site. www anern org pt I Facebook anem exclerosernultiplagmail corn

1.580€
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IL

ACTIVIDADE

ACTIVIDADES DE
AUTOESTIMA E

DESCRiCAO

- - - LOCAL
DILIGENC!AS
- contactar escolas
profissionais das
diversificadas
areas.

Actividades de ida ao
cabeleireiro; manicure; designe
de sobrancelhas e pedologista.

AUTOIMAGEM

AULA SOLIDARIA
DE IOGA E IOU
PILATES

Pretendernos realizar uma mega
aula de ioga e / ou pilates, corn o
objectivo de gerar interesse pela
actividade fisica entre pessoas de
várias idade e corn diversas
patologias.

Local a
designar

- Orcamento Kit
(mochila, agua
33c1, pulseira,
barra energetica)

Aguas-. 50E
Pulseiras:
90€

Mochilas:
495€

- Contactar
organizadores

Barras
energeticas:
90€

- T-shirts

Divulgação:
320€

T-shirts: 469
PASSEIOIALMOC

Hipôteses:
- Passeio a Viana Castelo*

O DE VERAO
29 de Juiho

SEMANA DO
DESPORTO

SALA DE SNOEZ
ELEN

MOD ANEM AF Cl 03

*A selecionar pelos utentes

Depois de
selecionado
- Orçarnento
Viagern
- Orcamento
alrnoco
- Orcamento
transporte
(autocarro,
portagens, scuts)

Camioneta +
almoco:
+1- 2.200€

- Criacão de sala
de snoezelen

+1- 30.000€
Corn
possibilidade
de
Candidaturas
a projectos,
BPI
Capacitar,
EDP e
outros.

Sernana do desporto adaptado
incluido no Prograrna da
Autarquia

Em local e data a designar
pretendemos desenvolver urn dia
de lazer e diversão corn
estimulação sensorial e dirninuir
Os niveis de ansiedade e tensào.
E criaçao de urna sala de
snoelezen nas nossas
instalaçoes.

Local a
designar

- Formaçao de
colaboradores nas
areas de
intervençao

Rua JOho Dinis, rt 0 247 4420-481 Valborn - Gdm ITel /Fax 224631985
Mail anemanern 010 pt I Site www anern org pt I Facebook anern esclerosemultipla(Sgrnail corn
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VISITA AOS
JARDINS DE
SERRALVES El
OU PARQUE
BIOLOGICO DE
GAlA

Passeios pelos jard ins de
Serralves aprendendo urn pouco
sobre a arte e a cultura do Porto
corn piquenique. E conhecer urn
pouco rnais sobre a vida dos
animais, prornovendo o contacto
ao ar Iivre.

Jardins de
Serralves
e7 ou
Parque
biologico

VISITA A

Visitar o Municipio de Arnarante.
e almocar na Taberna da Bifanas
(restaurante da N/ Associada D°
Zoraida).Conhecer urn espaco
diferente do que estamos
habituados e que por vezes
apenas imaginamos corn este
poderia ser, levando assim a que
possamos quase que regressar
no tempo e conhecer práticas e
costumes dos nossos
antepassados.

Municipio
de
Amarante e
Restaurant
e Taberna
das
Bifanas.

Solicitar entrada
gratuita ou
Patrocinador

Piq uen iq ue:
275€

DeslocacOes a
cargo da AN EM

1750€

OU FERIRA
MEDIEVAL

- Alrnoço
- Deslocaçao

Feira
medieval
de Rio
Tinto
- Feira
Medieval
do Mosteiro
deLeca

VISITA A
MUSEUS

MOD ANEM AF Cl 03

VISITA AC SEA LIFE:
OCEANARIC e/ou WORLD OF
DESCOVERIES. Dar a conhecer
aos nossos utente a vida marinha
ern data e local a designar. Visita
ac, museu interativo e parque
temãtico de Alfandega,
prornovendo o con hecimento do
museu e o contacto corn novas
tecnologias.

- Sea life
- Oceanario
-

Pedir isenção de
pagamento OLi
desconta do
bilhete da entrada

Rua Jüho Dims, n 0 247 4420481 Valborn - Gdrn I'rel.lFax 224631985
Mail anem6anemorp pt i Site wwwanem orp.pt I Facebook: anemescterosemultiplal61maIl corn

Aser
orçamentado
mais tarde
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D......CIAS

IDA AO CINEMA

IDA AO TEATRO

DIA DA
CULINARIA

TARDE DE CHA

ACTIVIDADES
LUDICAS NO
PARQUE DE
GRAMIDO

MOD ANEM AF 003

Em data e local a designar ir a
uma sessão de cinema de
preferência visualizar urn fume
que seja em Portugues.

Local a
designar.

Em data e local a designar
visualizar uma peca de teatro.

Teatro sa
da
Ban deira;
Carlos
Alberto:
São João
OLI COIISeLJ
Porto

Em data a designar desenvolver
sessão de culinãria promovendo
a aprendizagem de novas
receitas fãceis de confecionar.

Espaço da
ANEM.

Proporcionar mensalmente uma
tarde do chá onde sera
apresentado pelos doentes
sugestOes de actividades/
inicuativas que gostariam de ver
desenvolvidas assim como
apresentação dos seus son hos"
de forma a tentarmos concretizalos.
Partilha de conhecimentos.

Actividades a realizar durante
todo o ano, na qual se pretende
proporcionar momentos de
reabilitacão fisica ao ar livre,
diversao e interacçao entre os
participantes.

... .. ................

Solicitar entrada
gratuita/ desconto
-

I

wi

A cargo da
ANEM
I

Pedirentrada
gratuita/desconto.

A cargo da
ANEM

Apoio do Dr.
Pedro Sottomayor

Sede da
ANEM.

Parque de
Gramido

Orçamento
aguas
-

Rua JiilioDinis. ri247 4420-481 Valborn — GdrniTel/Fax 224631985
Mail anem(äaiiem org Pt I Site www anern orqpI I Facebook anern.escIerosernultiolagmail corn

Aguas: 60€
Gasoleo/ano:
250€
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Imp

ACTMDADE

DESCRçAO

LOCAL

APOIOS!

OBS.

flu

Actividades rnanuais que fazern
parte do novo piano sernanal do
CAAAPD. que tern ern vista
promoverern aos doentes o
desenvolvimento da criatividade e
capacidade motora.

ATELIER DE
ARTES
PLASTICAS.
ACTIVIDADES

Sede da
ANEM corn
voluntarios
e parceiros

- 0 rçamento
actividades
rnanuais

875€

MANUAlS

CLINICA DE
REABILITAQAO E
LAIR
RESIDENCIAL

MOD ANEM AF Cl 03

Continuaçao do Processo para
construçao da Clinica de
Reabilitação e Lar Residencial, no
terreno cedido pela Cämara
Municipal de Vila Nova de Gaia.
Este projecto tern como objectivo
a criação da prirneira valéncia no
pals corn unidade de
internamento ternporario e
perrnanente, destinado
exciusivarnente a doentes de EM
corn ausência de retaguarda
familiar ou cujos farniliares não
disponharn de condiçOes
socioecónornicas que os
perrnitam acolher no seu
dornicilio. Por seu lado, a Clinica
de Reabilitaçao perrnitirà
desenvolver urn serviço constante
de apoio e intervenção ao nivel
da rnanutenção da saüde do
individuo corn EM. promovendo
assirn a autonornia e a rnelhoria
da sLia qualidade de vida.
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ACTIVIDADES COMEMORATIVAS

FIESTA DE ANIVERSARIO IX/Més
Evento onde se festeja o aniversário dos utentes do CAAAPD e da respectiva equipa
técnica.
No caso de existir mais que urn elemento a fazer anos no mesmo més festeja-se em
sirnultâneo no final do mesmo. Orçarnento:444,00€

FESTA DO DIA DOS REIS
Comernoracao do dia dos Reis, celebrado a rnoda antiga.Orcarnneto:495,00€

FIESTA DE CARNAVAL: 24 Fevereiro
Festejo do Entrudo, corn desfile de mascaras corn premio para a melhor mascara.
Orçarnento
- Almoço: 1 5€x45=675,00€
- Material para mascaras: 100,50€

FIESTA DA PASCOA:7 ou 8 de Abril
Almoço corn mUsica proporcionada por urn sácio I distribuiçao do "coelhinho".
Orcamento
- Almoco: 1.600.004E
- DeslocaçOes: 120€

MOD.ANEM AE Cl 03
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FIESTA DE SAO JOÃO:17 ou 19 de Junho
Festejo de São João corn sardinhas e anirnacao.
Parque de Merendas de Alfena ou espaco da ANEM
- Orcamento para a sardinhada (sardinhas, pao, vinho, sumos, caldo verde, fruta)
527,00€

MAGUSTO:11 de Novembro
Festejo em local a designar corn castanhas assadas e actuacao de urn Grupo Musical a
ser escolhido.
Orçamento: 375,00€

FIESTA DE NATAL: Dezernbro
Actividade a realizar num restaurante a designar, alrnoço convIvio, corn troca de prendas
e animacao.
o rcarn e nto:
-Almoco: 2.220€
-Anirnaçao: 250€
-Deslocacao: 40€

MOD ANEM AF Cl 03
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ACTIVIDADES DIARIAS

VISITAS DOMICILIARIAS
A ANEM tern vindo a desenvolver visitas domiciliárias corn a equipa rnultidisciplinar aos
portadores de EM e doentes do Foro Neurologico, visitas estas que pretende dar
continuidade e tendo em conta as necessidades da populacao aumentá-las para o major
nürnero possivel.

TERAPIA OCUPACIONAL
Terapia Ocupacional visa a avaliaçao, tratamento e habilitacão de indivIduos corn
disfuncao fIsica, mental, social ou outras, tendo con-io objetivo Ihes proporcionar o major
potencial de funcionalidade, autonornia e desempenho nas suas funcOes pessoais, sociais
e profissionais. Isto e, o Terapeuta Ocupacional ajuda a meihorar, manter ou recuperar o
seu desernpenho nestas actividades de forma rnais funcional, eficiente e independente
possIvel utilizando técnicas e estrategias integradas em atividades terapêuticas. Estas
atividades são selecionadas de acordo corn as necessidades e interesses da pessoa,
conternplando a realidade social, cultural e econárnica da mesma. Assim, na ANEM o
Terapeuta Ocupacional orienta atividades de estirnulacao cognitiva, de reabilitacao fisica,
treino de AVO'S, lüdicas entre outras, de forma a promover a saUde e o bem-estar dos
utentes

SESSAO DE FISIOTERAPIA - SessOes de fisioterapia favorecendo a mobilidade e
qualidade de vida dos nossos utentes do CAAAPD.
Orcamento:
- RH externos: 1920€
- Espaço aluguer: 400x12= 4800€
MOD ANEM AF Cl 03

Rue Juho Dims. n 247 4420-481 Valborn - Gdrn Tel/Fax 224631985
Mail anemanern orgpI I Site. www anem oro oil Facebook anern esclerosemult,pla(Siarnaii corn

Pig 15 de 19

AnEM

Corn u n icação

$, nflIQnMd.

Oficlo n.°
Fax n.U
x Declaracäo I Aviso
Acordo de Cooperacäo
Declaracao Transporte
Data: 27 / 101 2016

SESSOES DE HIDROGINASTICA- Segundas e quintas-feiras nas piscinas Municipais de
Gondornar corn quern ter-nos acordo estabelecido.

SESSOES DE HIPOTERAPIA- actividade desenvovida no Centro HIpico de Gondornar
corn quern estabelecernos protocolo.
Orçarnento:
SessOes de Hipoterapia: 2640€

SESSOES DE TERAPIA DA FALA- SessOes a desenvolver corn parceiro favorecendo a
rnelhoria de qualidade de vida dos utentes.
Orçamento:
- Solicitar apoio para a cornpra do equiparnento base necessário- 1000€.

SESSOES DE MEDICINA TRADICIONAL CHINESA TA! CHI E QIGONG - Nas
instalaçOes da ANEM corn Dr. Luis Madeira e Luis Carvaiho- marcacoes pelo telefone.

SESSOES DE INFORMATICA- SessOes desenvolvidas nas instalagbes da ANEM as
quintas-feiras.
Orcamento:
150€Imês
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CONSULTAS NUTRIcAO
Sessöes de Nutricao corn urn Nutricionista que pretende fornecer todo o apoio necessário
para urn aconselharnento nutricional personalizado.
Anamnese Alirnentar; Avaliaçao Antropométrica; AvaIiacao das Necessidades Nutricionais
Definicäo de Objetivos; Definiçäo de Piano Alirnentar/Aconseiharnento Personalizado;
Esciarecimento de DUvidas.

APOIO PSICOLOGICO
Consultas de Psicologia, Terapia de Grupo e Técnicas de Relaxamento destinadas a
doentes, familiares e cuidadores. Este servico tern corno objectivo proporcionar a devido
acompanharnento psicológico aos associados, ajudando-os a aceitar a doenca e a criar
competéncias para se adaptarem a EM e a sua realidade,
Pretende-se corn este servico efectuar urna intervençao rnais activa ao nivel do dornicIlio.
REALIZAcAO DE SESSOES DE TERAPIA DE GRUPO —: que tern ern vista promoverern
aos doentes urn equilibrio emocional corn sessOes de Terapia de grupo.

APOIO SOCIAL
Consultas de servico social a todos as associados, corn especial incidéncia no apoio aos
doentes de EM.
Este servico tern coma objectivo intervir nos problernas socioeconôrnicos apresentados
pelos socios, através do atendirnento/acornpanharnento social, da prestacao de apoio
psicossocial, do encaminharnento de situacoes para os servicos cornpetentes e da
articulacao corn entidades parceiras. Paralelarnente, este serviço assume urn carácter
inforrnativo relativarnente a direitos sociais, deveres e norrnas processuais dos
organisrnos oficiais.
Pretende-se igua!rnente efectuar urna intervencao mais activa ao nivel do dornicIlio,
apoiando as agregados corn dificuldades de deslocaçao.
MOD.ANEM AF C/ 03
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APOIO NA DISTRIBUICAO DE BENS ALIMENTARES
Parceria estabelecida corn Banco Alimentar Porto na distribuicao de cabazes alirnentares
mensais pelas farnulias previamente sinalizadas e inscritas na plataforma do BA.

LOJA SOCIAL
Desejamos que o funcionamento diário da nossa loja social se rnantenha para
continuarmos a disponibilizar artigos de vestuários e calcado a populacao carenciada.

SERVICO DE EMPRESTIMO DE AJUDAS TECNICAS
Este serviço está disponIvel para todos as associados e cornunidade em geral, através do
empréstimo de material ortopédico obtido pela campanha de recoiha de "Tampinhas",. 0
seu principal objetivo consiste em disponibilizar o material ortopédico adequado as
limitacOes que apresentam, proporcionando assim uma melhoria da qualidade de vida dos
doentes.

APOIO JURIDICO
Este servico terá como objectivo informar e oriental os associados relativamente a
questOes gerais de ordem juridica e sobre direitos e deveres do cidadão corn deficiência.

PROTOCOLOS DE COLABORAAO
Celebracao de Protocolos de Colaboracao corn diversas entidades pblicas e privadas,
corn o objectivo de disponibilizar novos servicos a favor da instituicao e respostas
diversas e adequadas as necessidades e interesses de todos os associados.
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OBSERVAcAO
Salientamos que qualquer projecto é aberto, dinâmico e passIvel de sofrer alteracOes que
poderão alterar esta estrutura formal. Desta forma, cumpre-nos informar que todas as
alteracoes seräo devidamente comunicadas aos sOcios em Assembleia Geral.

A Direcção:

Presidente

/

Vice-Presidente

Secretário (a)

Tesoureiro (a)

Vog a I
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