Soci@s
FOLLA DE AFILIACIÓN
Nome e apelidos

¿Precisas axuda?

¡EXISTIMOS!

DNI

Enderezo

Localidade
Nº conta bancaria

e-mail
Teléfono/s

Sinatura

Protección de datos. Atendendo ao Regulamento UE 2016/679 do 27 de abril de 2016,
á Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro (LOPD) e ao Real Decreto 1720/2007,
ANDAINA PRO SAUDE MENTAL tratará os seus datos no seu sistema de información en
base a: Consentimento do tratamento asistencial: prestación dos servizos de asistencia,
de rehabilitación psicosocial- laboral, entre outros. Reclamacións e incidencias derivadas
da prestación asistencial e para manter o contacto por teléfono, fax, correo electrónico
ou ordinario. Consentimento de tratamento de datos por terceiros Acceso por terceiros.
Encargados de Tratamento aos que obriga a lei (xustificación, facturación, rexistros, etc.)
Outros profesionais, para levar a bo fin os servizos da asociación. Distintas
Administracións públicas que financien ou colaboren coa Asociación. Non se realizan
transferencias internacionais de datos persoais. Medidas de seguridade Ningún dos seus
empregados comunicarán os seus datos persoais a terceiros, salvo nos casos previstos na
lei. Cumprida a prestación, os datos persoais gardaranse, debidamente bloqueados,
segundo o que estableza a normativa sectorial vixente. Consentimento da imaxe:
Tomaranse imaxes de persoas identificadas e identificables (fotografías, vídeos e voz)
mediante distintos formatos para difusión da actividade, e poderán utilizarse para
incorporar en memorias e outras publicacións e reportaxes, web e redes sociais, medios
de publicidade que permitan acreditar a relación das actividades. Dereitos do/a
usuario/a: ten dereito a solicitar o acceso, rectificación, portabilidade, supresión,
limitación e oposición do seu tratamento dirixíndose a andainapsm@gmail.com con
fotocopia do seu DNI. Poderá presentar unha reclamación ante a autoridade de control
en www.agpd.es
Consinto o tratamento da miña imaxe nos termos establecidos neste documento
SI
NON

C. Montes Veciñais
en Man Común
Cruz do Avelán

C. Montes Veciñais
en Man Común
Balouta e Fontecova

CENTRO DE REHABILITACIÓN
PSICOSOCIAL E LABORAL DE DODRO

CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO EN
DODRO (A PAXAREIRA)

CENTRO DE REHABILITACIÓN
PSICOSOCIAL E LABORAL DE ORDES

Lugar de Vigo, 138 (A Paxareira)
15981 Dodro (A Coruña)
981 802 078 / 650 270 878

Os CEE teñen como finalidade a inserción
laboral e social das persoas con
discapacidade.
No CEE de Andaina elaboramos sidra,
zumes e conservas de calidade a base de
mazás e arandos

Rúa Emilia Pardo Bazán, 14 Baixo
15680 Ordes (A Coruña)
981 076 405 / 698 149 915

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

Fin de
semán

09:00-16:00
Atención ao
público

09:00-16:00
Atención ao
público

09:00-16:00
Atención ao
público

09:00-16:00
Atención
ao público

09:00-16:00
Atención
ao público

Ocio e tempo
libre

09:00-14:00
Atención
psicolóxica a
domicilio

09:00-14:00
Atención
psicolóxica a
domicilio

09:00-14:30
Atención
psicolóxica

10:30-13:30
Obradoiro
prelaboral

10:30-13:30
Radio Valga

11:00-13:00
Grupo de apoio

10:30-13:30
Obradoiro
prelaboral
de
elaboración
de zumes e
sidra
natural

Actividades
socioculturais
e deporte
Respiros
familiares
Escola de
familias

Podes mercar os noso produtos na web
“ A inserción social e laboral como
obxectivo”

Luns

Martes

Mércores

09:00-17:00
Atención ao
público

09:00-17:00
Atención ao
público

09:00-17:00
Atención ao
público

10:30-13:30
Movemento e
psicomotricidade

10:30-13:30
Educación,
saúde e
deporte

10:30-13:30
Cociña

Rehabilitación
cognitiva

17:00-19:30
Arteterapia

“Sempre en defensa dos intereses e
dereitos das persoas con enfermidade
mental e das súas familias”

Venres

Fin de
semán

09:00-17:00
Atención
ao público

09:00-15:00
Atención
ao público

Ocio e tempo
libre

09:00-14:00
Atención
psicolóxica
a domicilio

09:00-14:00
Atención
psicolóxica
a domicilio
10:00-11:00
Ioga

10:30-13:30
Obradoiro
de
igualdade

11:00-13:00
Obradoiro de
igualdade

ANDAINA PRO SAÚDE MENTAL nace no
ano 2010 para atender dun xeito
integral ás persoas con enfermidade
mental e ás súas familias nas comarcas
rurais da Áres Sanitaria de Santiago de
Compostela

Xoves

11:00-13:30
Grupo de
apoio e
habilidades
sociais

Contacta con nós:
Os programas e servizos que ofrecemos
son:
•Información e Asesoramento
•Atención psicolóxica
•Rehabilitación psicosocial
•Atención domiciliaria
•Visitas domiciliarias
•Acompañamentos
•Xestión de recursos
•Transporte
•Respiros familiares
•Escola de familias
•Servizo de promoción da autonomía
•Igualdade

www.andainapsm.org

Andaina Pro Saúde Mental
andainapsm@gmail.com

RECIBIMOS DONATIVOS:
Conta bancaria CAIXABANK:
ES32 2100 4201 5222 0011 4645

Actividades
socioculturais
e deporte
Respiros
familiares
Escola de
familias

