El centre obert Casal-Ot de la “A” a la “Z”: Tot un abecedari per
definir-nos!

A [activitat]

Humanitat

Imparcialitat

Neutralitat

Independència

Voluntariat

Unitat

Universalitat

Diàriament posem a l’abast dels infants activitats mitjançant les quals
desenvolupar les diferents capacitats i habilitats socials. Les tasques
que realitzem en l’actualitat són: informàtica, esports, jocs de
comunicació i comprensió oral, espais familiars, suport a l’escolaritat,
assemblea, tallers (art, festes populars, amb la Bibioteca del Casino,
amb l’espai social de Manresa), etc.

B [benestar]

Situació en la qual es troben satisfetes les necessitats bàsiques de la
persona. Procurar pel benestar dels nens/es és un dels objectius
principals del projecte.

C [Creu Roja]
La Creu Roja és una institució Humanitària Internacional que té com a
objectiu millorar la qualitat de vida de les persones de la nostra
societat. L’entitat va ser fundada el 1859 amb l’objectiu de curar i
ajudar els ferits de guerra. D’ençà fins ara, els valors humanitaris han
continuat i s’han reforçat i ampliat en diversos camps. Principalment
s’actua en: Intervenció social, Cooperació Internacional, Medi Ambient
i Socors i Emergències. Creu Roja a Manresa és qui gestiona el
projecte i el coordina.

D [diversitat]

La diversitat és una de les característiques del Casal-Ot, gràcies a les
diferents persones que en formen part, ofereix diferents punts de vista
que fan potenciar el diàleg i la cooperació entre tots i totes al dia a dia.

E [educadores]
Educadores…part imprescindible del Casal-Ot, les quals vetllen pel
correcte desenvolupament del projecte. Hi ha dues educadores socials
amb funcions molt variades per donar la màxima cobertura.
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F [fermesa]

La fermesa és una de les claus de l’èxit del projecte i és el que es
transmet als infants i al voluntariat.

G [guia]

H [humanitari]
“Humanitari” és un dels principis bàsics de Creu Roja, juntament amb
caràcter voluntari, neutralitat, imparcialitat, independència i unitat, els
quals es treballa constantment en el projecte.

I [infant]

L’infant, principi i fi del projecte, element indispensable sobre el qual
gira el Casal-Ot, i sense els quals no tindria sentit. Atenem a nens i
nenes de 3 a 12 anys d’edat en situació de risc social.

J [joc]

Joc, és una eina bàsica de treball en el centre, del qual en fem ús per
potenciar i millorar les habilitats i capacitats dels infants, però també
és un mitjà pel qual es treballen els hàbits, normes, comportaments,
etc.

K [kilos]

L’equip del Casal-Ot tenim kilos d’il·lusió per assolir els objectius.
Tones de bons propòsits, molts grams de petons, un pessic de
sorpreses i un polsim de paciència. Aquesta és la nostra recepta
màgica per anar apagant espelmes any rere any.

Humanitat

Imparcialitat

Neutralitat

Independència

Voluntariat

Unitat

Universalitat

Ser una guia útil per als infants és un dels objectius del Casal-Ot. Els
adults proporcionem models als infants, actuem de guies positius que
els ajudaran a la seva vida quotidiana dins del centre i fora, quan ja no
hi siguin.
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L [límits]

Els límits són la línia bàsica d’intervenció educativa amb els infants,
tant difícils de complir, antipàtics als ulls dels infants, tant útils
sempre.

LL [lleure]

Humanitat

Imparcialitat

Neutralitat

Independència

Voluntariat

Unitat

Universalitat

Amb les eines que ofereix el Casal-Ot tots els nens/es adquireixen
l’autonomia que els farà gaudir del seu lleure de manera positiva, tant
per ell/a mateix/a com en el seu entorn.

M [motivar]
Motivar és un dels objectius del Casal-Ot. Es parteix dels interessos
dels infants. Motivar uns nens/es que demà seran persones adultes,
motivar a aprofitar totes les oportunitats que els ofereix, i oferirà, la
vida.

N [néixer]
Néixer en el si d’una família amb problemàtiques socials comporta
situacions de risc pels infants. El Casal-Ot és un centre obert. És un
equipament social diürn d’acció socioeducativa no residencial per a
infants. És de caràcter preventiu, fora de l’horari escolar, que dóna
suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la
personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i
l’esbarjo i compensa les diferències socioeducatives dels infants
atesos.

O [oportunitat]

Oportunitat de créixer en un entorn estable, segur, que els ajudarà a
connectar la seva vida familiar amb la societat.

P [participació]

El Casal-Ot fomenta la participació activa i diària dels nens/es en un
munt d’activitats que els facilitaran créixer i formar part d’un grup.
El Casal-Ot és un projecte ferm, fonamentat, i sòlid.
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Q [qualitat]

Perseguir i mantenir la qualitat del projecte és part important del
mateix.

Humanitat

Imparcialitat

Neutralitat

Independència

Voluntariat

Unitat

Universalitat

R [recursos]

El Casal-Ot compta amb recursos econòmics (amb subvenció del
Departament de Benestar Social i Família i la regidoria de serveis
socials de l’Ajuntament de Manresa), recursos materials (per realitzar
les activitats, els jocs i els tallers) i recursos humans, el seu potencial
més gran!

S [seguiment]

El seguiment diari i acurat dels nens/es, de la programació, del
voluntariat el porten a terme les educadores. Gran tasca la seva!

T [tarannà]

El Casal-Ot té un tarannà propi, amb unes característiques
específiques que li donen una identitat que s’ha anat guanyant al llarg
dels anys. Sembla que sigui un engranatge que funciona i no para
mai...

U [únic]
Únic, incomparable, autèntic i genuí, el Casal-Ot és tot això i més i
aquí rau la tasca educativa des dels seus inicis fins al dia d’avui. El
Casal-Ot es va adaptant a les necessitats de cada moment, cada
situació és única i s’ha d’aprofitar.

V [voluntariat]
El voluntariat és la salsa del projecte, amb la seva implicació i
participació activa fan possible tots i cadascun dels projectes de Creu
Roja. El voluntariat realitza diverses activitats dins del centre: fer el
berenar, donar suport a les activitats (reforç escolar, esports,
biblioteca, informàtica, espais familiars, tallers o a l’assemblea).
També organitzen activitats, festes, contactes amb les escoles, etc.
Apunta’t!!!
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W [Web]

Cal adaptar-nos als canvis que hi ha a la nostra societat. Estar
connectats i on-line és bàsic per tal de donar-nos a conèixer i explicar
què fem. Podeu trobar-nos a la pàgina www.creurojamanresa.org i al blog del
nostre centre http://planetacasalot.blogspot.com

El treball en xarxa és bàsic i el Casal-Ot ho porta a la pràctica
connectant família, escola i entorn. Les reunions de seguiment amb els
professionals de referència dels infants són periòdiques per tal poder
treballar òptimament.

Y [yuppi!]
“Yuppi!” és com ens ho passem cada tarda els nens/es, les
educadores i el voluntariat. Intentem que les activitats i les propostes
siguin atractives als ulls dels infants i que aprenguin gaudint.

Z [ziga-zaga]

Fent ziga-zaga, esquivant adversitats i afrontant reptes, el Casal-Ot
ha arribat als 20 anys de vida/existència i és la voluntat de tots que
pugui fer-ne molts més.

MOLTES FELICITATS CASAL-OT!!

Humanitat

Imparcialitat

Neutralitat

Independència

Voluntariat

Unitat

Universalitat

X [xarxa]
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