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FULL INFORMATIU AGIM
AJUDES PUA 2014 - CONCEDIT PEL DEPARTAMENT DE BENESTAR
SOCIAL DE LA GENERALITAT
Aquest Programa té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al
desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, física,
psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar la seva qualitat
de vida i fomentar la seva autonomia.

Podran ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat
igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits que
s’especifiquen en les corresponents bases.
El termini per a presentar les sol·licituds és fins el proper 8 de maig de 2014.

TALLER “CINEMA I EMOCIONS” A L’AGIM
El mes d’abril obrirem el Taller de Cinema i Emocions que consisteix en treballar
aspectes emocional utilitzant com a plataforma el món vinculat al cinema, per això les
activitats aniran interrelacionades amb aprendre a desenvolupar-se amb les noves
tecnologies i aprendre del cinema. Es realitzarà
un blog, una pàgina de facebook específica pel
taller, realització d’un curt i sortides d’interès.
Es realitzarà els dimecres (quinzenals) de 16
a 19 h. a la seu de l’entitat
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TALLER D’INFORMÀTICA
Recordar-vos podeu inscriure’s al taller
d’informàtica, es fa una atenció
individualitzada i es parteix del nivell de
cada usuari.
Si esteu interessats tenim una plaça el
dijous de 17:30 a 19 h. i una plaça el
divendres a la mateixa hora.

DESCOMPTES PER ALS SOCIS
Us recordem que disposar del carnet de soci de l’entitat podeu gaudir dels següents
descomptes:
● FARMACIA TORRENT – DTE. 5% EN PRODUCTOS QUE NO SIGUIN
MEDICAMENTS.
● ADAPTA REFORMES D’ADAPTACIÓ HABITATGES – DTE. 10 %
HONORARIS
● DTE. EN PATRONAT D’ESPORTS I PATRONAT DE CULTURA DE
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.
● DTE. PER A FER-SE SOCI DEL CENTRE NATACIÓ DE MATARÓ

GRUP DE SUPORT PER A FAMILIARS
Hem iniciat un grup de suport per als cuidadors i familiars dels nostres socis.
Es un grup format per les parelles, mares, pares, germanes i totes aquelles persones
que estiguin interessades en rebre un suport psicològic i compartir la seva experiència.
Es realitza últim dilluns de cada mes de 18 a 19:30 h. a la seu de l’entitat.

Si voleu ampliar la informació podeu posar-vos en contacte directament
amb l’entitat: 93 7409076 de 9 a 13h. i 16 a 19:30 h.
agimm@agimm.org
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