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Janeiro a Junho de 2019

Estamos de volta,
cheios de novidades!
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FORMAÇÃO A CUIDADORES
NOS ÚLTIMOS MESES ESTREITÁMOS LAÇOS COM....
NOVAMENTE EM NÚMEROS, COM O SEU APOIO!
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EMPREGABILIDADE
BOAS NOTÍCIAS
NOVAMENTE

A NOVAMENTE é parceira da
Universidade Nova no programa
“Inclusive Community Fórum”, cujo
objetivo é a empregabilidade de pessoas
com deficiência.Janeiro
Através a
desse
programa
Maio
de 2019
mas também diretamente com empresas
já se empregaram 3 pessoas
acompanhadas pela NOVAMENTE, sendo
que mais 8 pessoas com dano cerebral
aguardam resultado de entrevistas.

CROWDFUNDING "VIVER NOVAMENTE":
OBRIGADO!
Graças a todos os que apoiaram este projeto temos
concretizado, desde Março, experiências de golf adaptado, teatro,
yoga, culinária, hipoterapia, pintura, visitas culturais, etc, que se
prolongarão até Dezembro! Pode inscrever-se através de
rcosta@novamente.pt para os meses de Setembro a Dezembro.

2 CADEIRAS ELEVATÓRIAS DOADAS!

No âmbito do apoio contínuo às famílias, detetamos que duas
das pessoas que acompanhamos estavam isoladas, em casa,
devido às barreiras arquitetónicas existentes no prédio. Com o
apoio dos parceiros Mobilidade Positiva, Fundação Montepio e
Fundação Manuel António da Mota instalámos 2 cadeiras
elevatórias nos prédios, contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida destas famílias.

EUROPEAN ACESSIBILITY ACT

O Parlamento Europeu aprovou a Lei Europeia da
Acessibilidade, um pacote de leis para melhorar o
funcionamento do mercado interno de produtos .e
serviços, garantindo que estejam acessíveis a todo o
tipo de populações. Facilitará o trabalho das empresas
para os tornarem acessíveis a todos os mercados e
trará benefícios para pessoas com deficiência e idosos
na UE. Estamos todos de parabéns!
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FORMAÇÃO A CUIDADORES
Os cuidadores de pessoas com dano cerebral
também precisam de apoio. Foram diversos os
temas abordados nestes meses de formação a
cuidadores da NOVAMENTE: "A equipa de
reabilitação", "Lidar com a Mudança", "Saúde
Mental do Cuidador", "Reabilitação
Emocional", "Família alargada, amigos e rede
de suporte social". Em setembro haverá mais,
esteja atento aos próximos temas. Inscreva-se
em rcosta@novamente.pt.

NOS ÚLTIMOS MESES ESTREITÁMOS LAÇOS COM....
... Hospital Curry Cabral, Centro de Medicina
Física e Reabilitação de Alcoitão, Hospital
de Santo António dos Capuchos, Hospital
de Santa Maria, Hospital de São João,
Centro de Reabilitação do Norte e Hospital
Luz Saúde.

NOVAMENTE EM NÚMEROS, com o seu apoio!

NÚMERO DE CASOS
ACOMPANHADOS:

261

NÚMERO DE CONTACTOS
ÀS ENTIDADES:

732

NÚMERO DE CONTACTOS
ÀS FAMÍLIAS:

1363

NÚMERO DE CASOS
NOVOS:

54
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JANTAR DE FADOS SOLIDÁRIO
Foi com grande alegria que tivemos casa cheia, no nosso jantar de fados solidário, em
Lisboa. Um agradecimento especial a todos os que se juntaram a nós: convidados,
parceiros- Hotel Intercontinental de Lisboa, Quinta de S. Sebastião, Quinta do Vallado,
Delta Cafés, Accesorize Portugal, Mr. Blue e Braamcamp Sobral Events - aos nossos
queridos voluntários e aos músicos Matilde Cid, Gonçalo Castelbranco, Bernardo Romão e
Bernardo Saldanha que, de modo probono, aceitaram este desafio e a todos entretiveram
de forma notável!

DESIGNER NORTE PROCURA-SE
Procuramos voluntariado em: DESIGN para o
Norte! Se estiver interessado
pf contacte-nos através de:
anovaes@novamente.pt.
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AÇÕES DE SOLIDARIEDADE
Agradecemos aos colaboradores do Cabeleireiro
Vitoria's Beauty que escolheram a NOVAMENTE
na recolha de donativos nos 3 cabeleireiros da
Portela, Saldanha e Parque das Nações. Estamos
de coração cheio por esta generosidade!
Um grande obrigado à querida Teresa Ramada-Curto
de Bragança, pela sua iniciativa de angariação de
fundos no Facebook na semana dos seus anos, em prol
das famílias da NOVAMENTE. Também a Emílio Rui e
José Gregório pelos gestos de solidariedade que nos
enchem o
!

4 NOVOS PARCEIROS
NOVAMENTE!
Com trabalho em parceria, todos ficam a

ganhar! Concretizámos a parceira com a Arte

de Sorrir, Probono (justiça legal), Cer Mundança
(Clínica de reabilitação) e ITAPA (Instituto

analítico de Psicologia de Aveiro), o que trará
vantagens aos nossos associados. Saiba mais
em:

https://www.novamente.pt/category/desconto
s-para-associados/

TOOLS4BRAIN
TOOLS4BRAIN é uma aplicação para dispositivos
móveis, com informações e conteúdo fundamental
de cuidados a pessoas com dano cerebral, elaborada
pela Federacion Española Dano Cerebral
(FEDACE), BOSEV Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim
Vakfı, Neurorhb - Servicio Neurorrehabilitación e
Associação NOVAMENTE, no âmbito do programa
europeu "ERASMUS +". (continua...)
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TOOLS4BRAIN

Para o 3º encontro estes membros europeus reuniram-se dias 24 e 25 de Junho
em Cascais, com a NOVAMENTE como anfitriã. Em breve tudo será real!

IRS 2019

Obrigada a todos os que, entre os meses de Abril e Junho
contribuiram com a consignação de 0,5% do seu IRS e aos nossos
parceiros que fizeram a divulgação pelos seus colaboradores e ou
clientes.
SEM CUSTOS, poderemos vir a apoiar as famílias portuguesas com
casos de traumatismos cranianos e outros danos cerebrais.

MUDÁMOS DE INSTALAÇÕES!
A NOVAMENTE mudou de morada em Cascais.
Estamos agora no:
LARGO DO COLÉGIO, Nº5
2750-324 CASCAIS
Visite-nos em breve, esperamos por si!
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