AÇÃO DE FORMAÇÃO
“InclusivaMente: Direitos Humanos no envelhecimento e na saúde mental”
Face à recente entrada em vigor do novo regime jurídico do Maior Acompanhado, o qual veio introduzir um
conjunto de alterações legislativas abrangentes e complexas, cresceu o desafio de consolidar a intervenção
dos cuidadores formais e informais, através da sua capacitação em matéria de prestação de cuidados a
“maiores acompanhados” e dos limites da sua intervenção.
A Fundação Vasco Vieira de Almeida e a EAPN Portugal – Rede Europeia Anti-Pobreza promovem o Projeto
InclusivaMente: Direitos Humanos no envelhecimento e na saúde mental, um programa de capacitação e
coaching sobre o enquadramento jurídico da intervenção das entidades da economia social que atuem na
área da prestação de cuidados a pessoas idosas, dependentes e/ou com capacidade diminuída.
______________________________________
Objetivos
(1) Contribuir para a construção de práticas mais esclarecidas no âmbito da intervenção com pessoas
idosas, com deficiência ou em situação de dependência
(2) Consolidar a intervenção dos cuidadores formais e informais, através da sua capacitação em matéria da
prestação de cuidados a “maiores acompanhados”
(3) Capacitar para o exercício inclusivo, pleno e responsável da cidadania e sensibilizar para a garantia dos
direitos das pessoas com capacidade diminuída
______________________________________
Destinatários
Colaboradores de entidades da economia social que atuem na área de prestação de cuidados a pessoas
idosas, em situação de dependência ou com capacidade diminuída.
______________________________________
Formadoras
Paula Guimarães e Maria do Rosário Zincke dos Reis
______________________________________
Datas
>

10 e 11 de setembro

Local

Data Limite para Inscrição

Universidade Sénior Albicastrense
Praça 25 abril, Edifício Quartel da Devesa. 9, 1º
Castelo Branco

>

>

27 de agosto

Plano das Sessões

Condições de Participação
>

Inscrição gratuita

>

Inscrições limitadas a 24 participantes (máximo 2 por instituição) *

>

N.º mínimo de participantes: 18

>

Confirmação da inscrição após a data-limite de inscrição

* caso o n.º de inscrições seja superior a 24, será utilizado o critério de seleção de 1 técnico por instituição
______________________________________
Informações e Inscrições
castelobranco@eapn.pt
Praça 25 abril, Edifício Quartel da Devesa, 9, 1º
6000-097 Castelo Branco
Tel: 272 328 333

