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O início do ano de 2012 marca o lançamento da primeira edição da
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O CEEONINHO, inaugurado em
outubro de 1979, é uma IPSS
com
pretensão
de
apoiar
cidadãos
portadores
de
deficiência e as suas famílias.
Pretendendo-se afirmar como
uma referência a nível local do
Concelho de Rio Maior e algumas
zonas limítrofes.
Atualmente
conta
com
4
respostas sociais, entre elas, o
Centro
de
Atividades
Ocupacionais (CAO), a Valência
Socioeducativa, o Rendimento
Social de Inserção (RSI) e o
Projeto de Intervenção em
Educação Especial (PIEE).

Neste âmbito o CEEONINHO
acompanha mais do que 120
crianças, jovens e adultos
portadores de deficiência e
respetivas famílias.

Os profissionais que dispõe
formam
uma
equipa
multidisciplinar de diversas áreas
como da saúde e da educação. A
equipa
é
constituída
por
Educadores
Sociais,
Fisioterapeuta, Terapeutas da
Fala, Terapeutas Ocupacionais,
Psicólogos e Técnicos de Serviço
Social.

Funcionando
objetivamente
com base no apoio, educação
e integração social dos seus
clientes, desenvolveu ao longo
de três décadas, atividades
que contribuíram para a sua
implementação
como
organismo local, vocacionado
para a concretização de
objetivos socialmente úteis.

do Concelho de Rio Maior “O
Ninho”
Largo Padre Quartilho
2040-331 Rio Maior
Telef: 243 995 383
Email: ceeninho@gmail.com
Endereço Web:
http://www.ceeoninho.pt/
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Apostar na Qualidade
A junho de 2011 foi dado início à implementação do sistema de Qualidade
EQUASS - European Quality Assurance for Social Services, que corresponde a
um sistema de garantia e controlo da qualidade, que permitirá ao CEE
ONINHO encetar um processo de certificação externo, de reconhecimento a
nível europeu, através do qual atesta a qual idade dos seus serviços junto de
clientes e partes interessadas. A Política da Qualidade estabelece o
compromisso da Direção do CEEONINHO em particular e de todos os colaboradores em geral,
com o cumprimento dos Princípios da Qualidade, de acordo com os referenciais aplicáveis,
constituindo-se como documento de referência quer internamente, quer nas relações com os
seus Clientes e outras partes interessadas. Aplica-se no planeamento, conceção, organização,
desenvolvimento, acompanhamento e avaliação de todas as atividades de intervenção e apoio
da Instituição.

Missão Visão e Valores
Missão

Valores

O CEEONINHO existe para
promover a habilitação e
capacitação de pessoas
com
deficiência
ou
incapacidade, através de
práticas inovadoras e de
elevada
qualidade
contribuindo
para
uma
sociedade inclusiva.

Solidariedade – Acolher com carácter solidário todos os que
recorrem aos nossos serviços.

Visão
Ser reconhecida como uma
instituição de referência no
apoio a pessoas portadoras
de deficiência intelectual ou
incapacidade, contribuindo
para uma cidadania de
pleno direito, baseando a
sua intervenção na melhoria
contínua das suas práticas
e na elevação da qualidade
dos serviços prestados.

Respeito – Respeitar a condição e características de todos
os que apoiamos e daqueles que connosco colaboram.
Cooperação – Esforço conjunto, um dar e receber que sejam
satisfatórios para ambas as partes.
Integridade – Respeitar os deveres e direitos de todas as
partes interessadas e as regras organizacionais de conduta.
Compromisso – Caminhar em direção à excelência, numa
lógica de parceria e coresponsabilidade.
Empreendedorismo – Pensar e criar projetos inovadores,
em parceria e de forma sustentada, elaborados a partir de
necessidades de uma sociedade mais inclusiva.
Qualidade e Excelência – a qualidade constitui o motor de
sucesso de qualquer organização. Uma cultura baseada na
qualidade promove a eficácia e eficiência organizacional
conduzindo à excelência dos serviços prestados.
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Aconteceu no CEEONINHO

No dia 5 de Janeiro os clientes

No

dia

14

do CEEONINHO participaram

Janeiro realizou-se

numa atividade na Biblioteca

um

Municipal de Rio Maior, que

beneficência para o

consistia no visionamento do

CEEONINHO

filme “Os três Reis Magos”.

Carvalhais,

baile

de

de

nos
dando

oportunidade para
uma noite de dança e convívio e
A 18 de janeiro os
clientes

do

constituindo

mais

uma

importante

contribuição para a Instituição.

CEEONINHO
participaram

no

Encontro de Natação
de Almeirim.
Desde o mês de
Janeiro os Clientes
do

CEEONINHO

têm vindo a visitar a
Casa Senhorial para
realizar diferentes
ateliers. Nos 6 ateliers de Movimento frequentados
foram exploradas atividades de Expressão Corporal,
Dramática

e

de

Musicoterapia.

Foram

ainda

realizados 6 ateliers de Criatividade onde se
elaboraram atividades de expressão plástica.

Os

jovens

do

CEEONINHO

celebraram o carnaval de 2012, a 17
de

fevereiro,

crianças

dos

em

conjunto

com

jardins-de-infância

e

escolas do 1º ciclo do concelho de Rio
Maior, através da participação no
desfile pela Av. João Ferreira da Maia.
Dia de muitos sorrisos e alegria para
todas os participantes.
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Aconteceu no CEEONINHO

Mais

uma

vez

participamos

nas

Tasquinhas de Rio Maior que decorreram
entre os dias 2 e 11 de Março, na sua
27ª edição. Tivemos apoio dos clientes,
colaboradores,

parceiros

e

famílias

desde a fase de preparação da tasquinha
até ao final das mesmas. A todos o
nosso muito obrigado!

No

dia

21

de

Março,

os

clientes

do

CEEONINHO, foram a Lisboa visitar o Estádio
José Alvalade e seu respetivo Museu. Desta
forma, tiveram a oportunidade que poucos se
podem gabar, de passar bons momentos, de
diversão e de conhecimento dos mais 100
anos de história de uns dos grandes clubes de
Portugal.

No dia 28 de março, o CEEONINHO garantiu a participação
dos seus clientes no Cross Distrital, que decorreu na Quinta
da Nossa Senhora do Rosário, instalações da APPACDM do
Vale de Santarém. Mais um dia de competição, mas cheio de
momentos de alegria, boa vontade e de caras amigas.

Agenda

Contributo do Cliente

27/04/12 Participação
“Marcar
a
Diferença a Dançar”;
02/05/2012 Visita ao CERE;
11/05/2012 XIV Encontro de Remo
Indoor Adaptado;
12/06/2012 Escola do Outeiro da
Cortiçada;
21/06/2012 Intercâmbio com pré-escolar
do Centro Escolar de Alcobertas;
29/06/2012 Arraial Santos Populares
CEEONINHO.
Editorial CEEONINHO

Desenho do Cliente António Guezo, vencedor
do concurso interno para ilustração do
calendário 2012 do CEEONINHO.

Telef.: 243 995 383

Email: ceeninho@gmail.com
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