Formentera acull les primeres Jornades sobre Discapacitat
dimecres, 28 de novembre de 2018 16:27

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Benestar Social, informa que avui dimecres
s’han celebrat les I Jornades sobre Discapacitat a Formentera, amb les presentacions de les
entitats APNEEF, APMIPTEA i APIES sobre la seva labor a la nostra illa, així com la federació
DISCARED, que ha exposat els avantatges de treballar en xarxa amb altres entitats així com
amb les administracions.

APNEEF ha parlat del SEDIAP, el Servei d’Atenció Primerenca que té concertat per la
Conselleria de Serveis Socials del Govern de les Illes Balears a les Pitiüses i que a Formentera
desenvolupa en col·laboració amb el Consell Insular, que cedeix espais, primer a l’escoleta i
ara al Centre de Dia i al poliesportiu.

APMIPTEA ha exposat el seu programa FORMATEA, dut a terme amb el suport de la Direcció
General d’Esports i Joventut, i inclòs dins el Pla de Valors del Consell, que treballa amb
entrenadors esportius, usuaris i famílies a través de formació i sensibilització per assolir la
plena integració en l’esport de nens, nenes i joves amb necessitats especials.

L’entitat APIES ha explicat la seva feina per aconseguir la integració escolar i social d’aquests
nens i nenes.

Després de les ponències, s’ha organitzat un taula rodona, on s’ha exposat la situació actual de
les persones amb discapacitat a la nostra illa, els reptes pendents en funció de l’edat i com
aprofitar els recursos existents. També s’ha insistit en la importància del treball en xarxa i en el
compromís de totes les administracions.

A les jornades hi han assistit, entre d’altres, representants d’APNEEF, APMIPTEA, APIES i
DISCARED, així com de l’IES Marc Ferrer, el Casal de Joves, l’àrea de Salut i altres
associacions de l’illa com la de Fibromiàlgia i la junta local de l’AECC.

1/2

Formentera acull les primeres Jornades sobre Discapacitat
dimecres, 28 de novembre de 2018 16:27

Aquestes jornades s’emmarquen dins el programa d’activitats pel Dia de la Discapacitat, que se
celebra el proper dilluns 3 de desembre.
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