Rehabilitació auditiva i cursos
per aprendre a llegir els llavis.
Perquè l’audició també s’entrena,
fem cursos per treure el màxim
profit dels audiòfons i dels implants
coclears i aprendre a sentir de nou.
També som la única associació a
Catalunya que oferim cursos per
aprendre a llegir els llavis.

Per a gent gran: tallers per
fomentar l’envelliment actiu.

La gent gran mereix viure al 100% i
tenir al seu abast oportunitats per
seguir aprenent, relacionant-se i
compartint noves experiències. Per
això, oferim tallers accessibles en
noves tecnologies i activitats culturals
i d’oci inclusives que milloraran el seu
benestar emocional i social.
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Ja no
hi sents?

SOM ACAPPS:
Més de 25 anys
representant les persones
amb sordesa que es
comuniquen en llengua
oral i les seves famílies.

Amb el suport de:

Deixar de sentir el nostre entorn,
quan sempre hem estat oients,
no és fàcil. Per això a ACAPPS
t’oferim acompanyament,
suport i orientació en aquest
moment vital.
A ACAPPS trobaràs:
Suport i atenció personalitzada.
El nostre equip de professionals
t’atendrà, escoltarà i orientarà.
FEM:

Acompanyament emocional
i grups de suport

Som ACAPPS, l’associació
referent a Catalunya on
atenem persones que,
com tu, han perdut audició.

Podràs compartir allò que et passa
i com et sents, explicar-ho sense
por a ser jutjat/da: el grup de suport
és un espai lliure de prejudicis.
També coneixeràs persones que
passen per situacions similars a la
teva: no estàs sol/a.

Perquè sabem com et sents i ens importa
#QuanPerdsAudició

Acceptació
Negació

Ets conscient que no hi sents però
segueixes endavant fent veure que
sí que hi sents. No vols reconèixer la
pèrdua auditiva i no vols que res canviï.

Ira

Ningú pensa en que tu no hi sents.
I parlen ràpid i riuen com si res. I sents
molta ira i que ningú et comprén i això
et fa sentir molta frustració.

Depressió

En una conversa et sents com en un
partit de tenis. Intentes captar alguna
paraula. Et sents cada cop pitjor i
marxes. Molt trist i a punt de plorar.

Poc a poc t’adones que la teva sordesa
no et permet seguir converses de més de
dos interlocutors. Acceptes la situació. Ja
no et sents malament. Ja no t’angoixes
tant. Saps quines són les teves limitacions
i les teves capacitats. Expliques als
altres com et sents i què han de fer per
comunicar-se amb tu. Recuperes la
comunicació, la teva vida, de nou.

