ASSOCIACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL TOTS SOM SANTBOIANS

Social
Oci i temps lliure

DEFINICIÓ

Tots Som Santboians és una associació sense ànim de lucre situada a la població de Sant Boi de Llobregat, que té com a principal objectiu la
normalització i integració de les persones amb discapacitat intel·lectual, millorant la seva qualitat de vida mitjançant l'aprenentatge d'habilitats
socials, emocionals, cognitives, conductuals i el contacte diari amb la societat que els envolta. Per aconseguir transformar la nostra societat i fer-la
més accessible a tots els seus ciutadans oferim una alternativa de temps de lleure a les persones amb discapacitat intel·lectual, per a gaudir d’un
temps d’oci on elles mateixes siguin les protagonistes, tot escollint segons les seves motivacions i interessos. D’aquesta manera afavorim també la
pròpia autonomia, la comunicació grupal donant un pas més en la plena integració.

SERVEIS

- 5 grups d'educació en el temps de lleure per a infants, adolescents, joves i adults dels 5 als 60 anys
- 1 grup de ball
- 3 grups de teràpia assistida amb gossos i teràpies personalitzades amb cans sota demanda
- 1 grup d'informàtica
- 1 grup de “remix”
- 1 grup de piscina en coordinació amb el Poliesportiu Pau Gasol
- 1 grup de teatre
- 1 grup d'Hipoteràpia
- Grups de suport familiar
- Assessoraments
- Estades de cap de setmana normalitzadores
- Tallers de sensibilització en la discapacitat dirigits a escoles, instituts i entitats

ÀMBIT
D’ACTUACIÓ

- Assessorament legal i jurídic
- Educació en el lleure
- Oci i temps lliure
- Sensibilització

DESTINATARIS

EDAT
Infants (3-12 anys)
Adolescents (12-18 anys)
Joves (18-35 anys)
Adults (35-60 anys)

DADES DE
CONTACTE

COL·LECTIU
- Discapacitat intel·lectual

CONTACTE

HORARI

936540800
totsomsantboians@gmail.com
https://www.facebook.com/totssomsantboians.asociacion/

Dilluns, dimarts, dijous i divendres de
9h a 14h i dimecres de 16h a 21h

CARACTERÍSTIQUES
Persones amb discapacitat intel·lectual
amb una necessitat de suport limitat o
extens.

ADREÇA
C/ de Miquel 2 (Casal de barri de
Marianao).

