Um cão no meu jardim

Informações pertinentes
OBJETIVO:
A atividade "Um cão no meu jardim" procura, através da interação
humano-animal, promover o bem-estar de pessoas com
diversidade funcional do Município de Loulé em isolamento
extremo.
COMO FUNCIONA?
A atividade propõem a visita aos locais onde se encontram os
participantes com o propósito de desenvolver atividades de
interação e jogos com os cães de ajuda social, em local exterior. Isto
permite que as pessoas com diversidade funcional beneficiem do
Projeto "Dá-me a tua pata", mas sem a necessidade das nossas
equipas acederem aos centros/domicílios, evitando a possibilidade
de transmissão da doença COVID-19.

Informações pertinentes
FACILIDADE NO PROCESSO:
Sabemos que os profissionais e cuidadores informais estão numa
condição de exigência física e psicológica extrema. Por isso, todos
os processos de inscrição, avaliação e desenvolvimento das
atividades foram simplificados.
O QUE É NECESSÁRIO PARA INICIAR AS VISITAS:
Entrar em contacto com a Associação Kokua através do e-mail
geral@kokua.pt para demonstrar o interesse em beneficiar das
atividades. No e-mail deverá indicar:
- Breve descrição dos beneficiários e da circunstância de vivência
na qual se encontram (ex. faixa etária, interesses, contexto
domiciliário/centro de resposta específica);
- Breve descrição das características físicas externas do
centro/domicílio (ex. tipo de espaço exterior, onde se localiza);
- Disponibilidade horária para o agendamento das visitas.

Fases de desenvolvimento

2 - A equipa da Associação Kokua irá colocar
algumas questões e visitar o centro para analisar as
características externas e planear a intervenção
3 - Inscrição e avaliação prévia dos participantes
4 - Desenvolvimento das sessões
5 - Avaliação do impacto

Associação Koua

Beneficiários

1 - Demonstrar interesse em beneficiar das
atividades através do e-mail geral@kokua.pt

Através dos cães de ajuda social, este projeto cofinanciado pelo
Portugal Inovação Social e CRESC Algarve, em parceria com a
Câmara Municipal de Loulé como investidor social, procura a
promoção do bem-estar, autonomia e inclusão social de pessoas
com diversidade funcional e suas famílias.

Contactos
www.kokua.pt
geral@kokua.pt
(assunto: Dá-me a tua pata)
Redes Sociais:
FB @akokua
IG @associacaokokua
L.In @Associação Kokua - Cães de Ajuda Social

