El Centre de Dia rep el premi “ONCE Solidarios”
dimecres, 12 de juliol de 2017 18:23

La consellera de Benestar Social, Vanessa Parellada, i la directora del Centre de Dia, Marta
Uriarte, han assistit a la gala d'entrega dels premis "ONCE Solidarios" que es va celebrar anit al
Teatre Principal de Palma. Vanessa Parellada s'ha mostrat molt agraïda per aquest
reconeixement i ha aprofitat per "felicitar a tots els treballadors que amb la seva professionalitat
i implicació han fet possible que es rebi aquesta distinció", que segons assegura "dóna encara
més energia per seguir amb aquest projecte".

El Centre de Dia depenent del Consell de Formentera ha rebut el premi solidari 2017 que
atorga el Consell Territorial de Balears de l'ONCE, en la categoria que premia als estaments de
l'Administració pública que destaquen per desenvolupar programes i projectes continuats dins
els següents camps: prevenció de la discapacitat, la rehabilitació i inclusió, l'accessibilitat
universal en tots els seus àmbits i la supressió de barreres físiques i mentals que afavoreixin la
igualtat d'oportunitats per tots.

Les raons per les quals s'ha premiat al Centre de Dia, segons es va destacar a la gala, han
estat: per la seva contribució a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat
i les seves famílies. També per ser un referent en l'illa i col•laborar amb associacions i agents
socials implicats en l'assistència per a persones amb discapacitat.

A més, s'ha distingit la seva contribució a donar visibilitat al col•lectiu de persones amb
discapacitat mitjançant la participació en campanyes i activitats realitzades per altres
conselleries i/o associacions (carnestoltes, campanyes de medi ambient, festa intercultural,
cavalcada, etc.).

Hort aromàtic
Un altre dels aspectes que li han fet mereixedor del reconeixement ha estat la realització de
projectes dirigits a augmentar l'autonomia i aconseguir una plena integració en la societat del
col•lectiu de persones amb discapacitat, com el projecte "Taller Ocupacional Hort aromàtic".

Per últim, s'ha destacat que el Centre de Dia ha contribuït amb els seus projectes a la
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sensibilització i prevenció de l'estigma d'aquest col•lectiu, i també és un referent per les bones
pràctiques en l'atenció individualitzada i centrada en la persona, així com el seu tracte proper i
familiar.
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