PRESENTACIÓ DE LA JORNADA
l’Associació Sant Tomàs presenta el projecte europeu Topside “Els companys de suport
entre les persones amb discapacitat intel·lectual” promogut per “Inclusion Europe” i
finançat per la Comissió Europea. L’objectiu és facilitar que altres entitats de Catalunya
s’animin i realitzin aquest programa innovador.
DIRIGIT A
Psicòlegs/es, educadors/es socials, treballadors/es socials, altres professionals,
voluntaris/es i tothom qui tingui ganes de fomentar els “companys de suport” com un nou
rol socialment valuós a l’entorn comunitari.
OBJECTIUS
- Conèixer el projecte Topside i el rol de “Company de suport”
- Explicació del programa formatiu i dels materials desenvolupats
- Casos i exercicis pràctics
JORNADA IMPARTIDA PER
Presentació a càrrec de Rosa Cadenas, presidenta de Dincat i Ricard Aceves, director general de
l’Associació Sant Tomàs.
• Anna Gutiérrez : Responsable del projecte Topside a Catalunya i directora i psicòloga del
servei de formació i inserció laboral Eina de l’Associació Sant Tomàs
• Ivana Vilademunt: Tècnica del projecte Topside a l’Associació Sant Tomàs i educadora
social del servei de formació i inserció laboral Eina.
• Toni Garcia: Formador de suport del projecte Topside a l’Associació Sant Tomàs i
treballador de l’entitat.
• Núria Molas: Participant del projecte Topside a l’Associació Sant Tomàs i treballadora de
l’entitat.
DIA HORA I LLOC
Dia: dilluns 21 d’octubre – Data límit d’inscripció: dijous 17 d’octubre de 2013
Hora: de 10:30h a 13:30h (amb pausa - cafè)
Lloc: Casa del Mar – c/Albareda, 1 – Barcelona
Preu: gratuït.
Certificació: al final de la presentació es donarà un certificat que acreditarà l’assistència.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
Dades de la persona inscrita
NOM I COGNOMS:_________________________
TEL:____________________________________
CORREU ELECTRÒNIC: _____________________
ENTITAT:________________________________

Inscripcions a info@santtomas.cat o al telèfon
93 886 05 75, abans del 17 d’octubre.

Li informem que les seves dades de caràcter personal, formaran
part d’un fitxer, responsabilitat d’ ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS PARMO, que té la finalitat de gestionar els serveis requerits,
inscrit a l'Agència de Protecció de Dades.Com a interessat podrà
exercir en tot moment els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació o oposició de les dades de les quals sigui titular,
mitjançant notificació per escrit a ASSOCIACIÓ SANT TOMÀS –
PARMO – C/ Sot dels Pradals, 7 – 08500 – VIC – BARCELONA o a
l’adreça de correu electrònic lopd@santtomas.cat, d’acord amb
el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Anul·lació del curs:
Sant Tomàs es reserva el dret d’anul·lar o canviar les dates de la
xerrada, sempre avisant amb una setmana d’antelació abans de
la xerrada.

