MEMÒRIA 2011

MEMÒRIA 2011

ÍNDEX
I. DADES DE L’ENTITAT................................................................................................. 3
II.

SERVEIS I ACTIVITATS............................................................................................. 6
I.
Actualització del cens de persones amb discapacitat física de la comarca
d’Osona. Estudi detecció de necessitats. ......................................................................6
II.

Servei Integral d’Atenció a la Dependència .....................................................8
a)

Treball social................................................................................................... 8

b)

Xarxa InQuieta .............................................................................................. 13

III.

Servei d’Integració Laboral ........................................................................... 19

a)

Servei d’Acollida, Valoració i Orientació ...................................................... 20

b)

Acompanyament i orientació individual ...................................................... 25

c)

Gestió d’ofertes ............................................................................................ 28

d)

Empreses Visitades....................................................................................... 29

e)

Insercions ..................................................................................................... 30

IV.
Servei d’informació i assessorament en relació a la promoció de
l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques. ......................................... 32
V.

Programes de sensibilització i difusió ............................................................ 34
a)

Campanyes ................................................................................................... 34

b)

Actes i esdeveniments.................................................................................. 35

VI.

Transport adaptat ........................................................................................ 40

a)

Transport adaptat d’ADFO ........................................................................... 40

b)

Transport adaptat de Manlleu ..................................................................... 41

VII.

Participació Social ........................................................................................ 42

a)

Grup de Participació Social de Manlleu ....................................................... 42

b)

Grup de Participació Social de Torelló ......................................................... 43

c)

Grup de Participació Social de Centelles...................................................... 46

VIII.

Servei de Voluntariat .................................................................................... 48

IX.

Treball en xarxa ............................................................................................ 51

a)

FEDERACIÓ ECOM ................................................................................................................. 52

b)

XEISO..................................................................................................................................... 53

c)

INCORPORA .......................................................................................................................... 54

d)

SERVEIS SOCIALS DE LA COMARCA D’OSONA ...................................................................... 54

e)

FUNDACIÓ NANI ROMA ........................................................................................................ 55

f)

INSTITUTS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA COMARCA ................................................... 56

g)

CONSELL DE CIUTAT DE VIC .................................................................................................. 56

h)

UNIVERSITAT DE VIC ............................................................................................................. 57

Pàgina 2

MEMÒRIA 2011

I.

DADES DE L’ENTITAT

ADFO (Associació disminuïts físics d’Osona)
N.I.F.: G-58 208 067
Adreça: Hotel d’entitats, C. Sant Pere, 9 Baixos (Entrada Parc Balmes)
Municipi: Vic

Codi postal: 08500

Telèfon/fax: 93 883 29 49

Telèfon mòbil: 619 78 55 55

Fax: 93 883 40 56

Telèfon SMS: 630 87 96 62

Pàgina web: www.adfo.cat

E-mail: adfo@adfo.cat

Data de constitució: Vic, 16 de maig de 1982.
Forma jurídica: entitat privada d’iniciativa social (sense afany de lucre) i d’utilitat
pública.
Nº registre d’Entitats, Serveis Establiments Socials (Secció de Serveis de suport):
S04992
Nº registre Secció d’Entitat privada d’iniciativa social: E03403
Número de Col·laboradors:

527

(62 altes i 15 baixes durant l’any 2011)

Personal de l’associació:
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El 17 d’Octubre del 2006 l’Associació de Disminuïts Físics d’Osona va ser declarada
d’utilitat pública. La llei d’associacions estableix la possibilitat de que l’Administració
declari a l’associació d’utilitat pública beneficiant-se així de la normativa de caràcter
econòmic que la llei estableix. Requisits acomplerts per ADFO:
•

Que les finalitats de l’associació, consignades en els estatuts, siguin assistencials,
cíviques, educatives, científiques, culturals i/o sanitàries. És a dir, que aquestes
finalitats tendeixin a promoure el bé comú al interès social.

•

Que les activitats que realitzi l’associació no busquin únicament i exclusivament
beneficiar els seus associats, sinó que l’associació estigui oberta a altres possibles
beneficiaris.

•

Que l’associació no distribueixi els guanys eventualment obtinguts entre els seus
associats.

•

Que els membres de junta directiva portin a terme les funcions que els correspon
gratuïtament. Això no significa que no se’ls hagin d’abonar les despeses justificades
degudament que s’hagin produït en l’exercici de les seves funcions.

•

Que l’associació disposi dels mitjans personals i materials necessaris i tingui
l’organització idònia per garantir el compliment de les finalitats estatutàries.

•

Que l’associació estigui constituïda, en funcionament i complint les finalitats
recollides en els estatuts sense interrupció, almenys durant els dos anys anteriors a
la presentació de la sol·licitud.

Les associacions declarades d’utilitat pública tindran dret a:
a) Mencionar la seva condició d’associació d’utilitat pública en els seus documents i
mitjans publicitaris
b) Gaudir d’alguns privilegis, entre ells:
•

Exempcions i beneficis fiscals dels organismes públics (els mateixos que
les fundacions)

•

Preferència en la concessió de crèdits oficials

•

Preferència en l’obtenció de subvencions

•

Dret a manifestar la seva opinió en la preparació de la legislació general
relacionada amb la matèria de la seva activitat.
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D’altra banda, les associacions d’utilitat pública tenen l’obligació de presentar abans de
l’1 de juliol de cada any:
a) Balanç de situació i compte de resultats, en els que consti la situació econòmica,
financera i patrimonial de l’entitat.
b) Una memòria de les activitats associatives i de la gestió econòmica que inclogui
el quadre de finançament i reflecteixi el grau de compliment de les finalitats
associatives.
c) La liquidació del pressupost d’ingressos i despeses de l’any anterior.
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II.

SERVEIS I ACTIVITATS

I.

Actualització del cens de persones amb discapacitat física de la comarca
d’Osona. Estudi detecció de necessitats.

Segons fonts del Departament d’Acció Social i Ciutadania, al juny de 2010 a la comarca
d’Osona hi ha 7.965 persones amb el reconeixement oficial de disminució expedit per
L’ICASS

El 54% (aproximadament 4.388
persones)

d’aquest

correspon

a

col·lectiu

persones

Tipologia de les discapacitats
Físics

Visuals

Auditius

amb

Psíquics

Malalts Mentals

22%

discapacitats físiques (motòriques i
orgàniques), el 22% a discapacitats
derivades de malaltia mental, el

54%

11%
5%
7%

11% discapacitats psíquiques i el 12% a discapacitats sensorials (visuals i auditives).

D’aquestes 4.388 persones, 2.656
són persones que tenen afectada la
mobilitat (“físics motòrics”) i la resta
(“físics no motòrics”) correspon a

Discapacitats Físiques
motòrics

no motòrics

39%

persones que tenen disminucions

61%

més de tipus orgànic però que en
principi no tenen reconegut el
barem de “mobilitat reduïda” en el Certificat Oficial de Discapacitat expedit per la
Generalitat de Catalunya.

En aquests moments ADFO té identificades en la seva base de dades 1573 persones
amb discapacitat en els diferents municipis de la comarca.

Aquests usuaris ens arriben a través de diferents canals amb qui tenim contacte
habitual: serveis socials d’atenció primària i d’àrees bàsiques de salut, d’altres entitats
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de caire social i sanitari (Hospital General de Vic, Institut Guttmann, Hospital de la Vall
d’Hebrón,...), serveis de promoció econòmica de la comarca o per mitjà dels mateixos
col·laboradors de ADFO.
Amb aquestes dades ja disposem d’un ventall molt concret de necessitats detectades
(accessibilitat, integració laboral, prestacions econòmiques i ortopèdiques, etc.), que
ens permeten programar les nostres actuacions. Tot i així, tenint en compte les dades
generals, encara hi ha molta feina a fer per arribar a conèixer les necessitats d’una part
més “significativa” d’aquest col·lectiu.

Per tant, l’actualització d’aquest cens és una feina prioritària que s’ha de realitzar de
manera continuada per tal d’arribar a conèixer els interessos i necessitats de totes
aquestes persones i posteriorment com a element indispensable per establir criteris i
formes d’actuació.

L’eina que s’està utilitzant per a la realització d’aquest estudi és un qüestionari on es
recull informació sobre diferents aspectes de la persona: dades personals, nivell de
formació, experiència professional, dades referents a la disminució (tipologia, valoració
%, causa, grau d’autonomia i de mobilitat, accessibilitat de l’habitatge o de possibles
necessitats derivades de la mateixa, etc.), situació econòmica, si forma part d’alguna
entitat o associació, motiu de la demanda i temes d’especial interès o preocupació.

Aquest qüestionari es passa en el marc d’una primera entrevista exhaustiva on es fa una
avaluació global de la situació en què es troba la persona a nivell de cobertura de les
seves necessitats. Tot i així, habitualment es realitzen més entrevistes successives amb
l’usuari per tractar diferents temes, ja sigui amb el treballador social (informació i
assessorament en la tramitació per l’obtenció o la revisió del certificat de disminució,
per l’obtenció o revisió de pensions, ajudes PUA, ajudes per la supressió de barreres
arquitectòniques, etc.), amb el tècnic d’integració laboral, el tècnic d’accessibilitat, o
amb la resta de tècnics de l’associació.
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II.

Servei Integral d’Atenció a la Dependència

El projecte pretén oferir un servei integral que respongui a les necessitats directes tan
de les persones afectades com del seus cuidadors/es informals, amb la finalitat de
trencar la relació de dependència mútua que es genera entre ambdues persones, de tal
manera que la seva relació pugui ésser més sana i millorar-ne la qualitat de vida.

El projecte observa dues accions concretes:
•

Treball Social: entrevista individual amb la persona afectada i/o familiars directes
per a poder conèixer la situació social, sanitària i econòmica per poder realitzar la
orientació més adequada a cada cas. Servei de d’informació, consulta i
assessorament a l’usuari: servei permanent de seguiment dels casos.

•

“Xarxa Inquieta”: Activitats dirigides a les persones afectades: per poder potenciar
la descàrrega dels cuidadors/es i afavorir la socialització de les persones depenents.
Per aquesta acció disposem d’un transport adaptat per facilitar els desplaçaments

a) Treball social:
Dades referents als usuaris nous atesos durant el 2011
Primeres entrevistes realitzades: 91

Percentatge tipus de
discapacitat

Per tipus de discapacitat:
Física

34(Motòrica) 30(Orgànica)

Sensorial

7 (Auditiva)

Psíquica

15

Pendent de resolució

Visites seguiment: 190

6 (Visual)

física
sensorial
psíquica
pendent resolució
No té Certificat Discapacitat

31

25%

1%
52%

12%
10%
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Per grau de discapacitat:
Menys del De 33% a

65% o

Pendent

33%

64%

més

valoració

9

37

14

31

Grau de discapacitat
Menys 33%

33% a 64%

65% o més

pendent valoració
10%

34%

41%
15%

Barems:
Mobilitat Reduïda: 10

Barems

3a Persona: 6
38%

Mobilitat
Reduida

62%

3e Persona

Llei de la Dependència:
Grau 3

Grau 3

Grau 2

Grau 2

Nivell 2

Nivell 1

Nivell 2

Nivell1

1

2

0

3

Grau 1

Grau 1

Nivel2

Nivell1

1

0

Llei Dependència
14%

0%

29%

43%

0%

Per sexe:
Homes 56

Grau 3 Nivell 2
Grau 3 Nivell 1
Grau 2 nivell 2
Grau 2 Nivell 1
Grau 1 Nivell 2
Grau 1 Nivell 1

14%

Gènere
Dones 35
Homes

Dones

38%
62%

Per edat:

Edat
De 0 a 18

de 19 a 64

més de 65

anys: 3

anys: 82

anys: 6

de 0 a 18

7%

de 19 a 64

més de 65

3%

90%
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Per població:

11
21

4

1 1 2
2 1 1
1
3

1 1
37

1
7
2 2

2

13
Vic
Roda de Ter
Torelló
Seva
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Bartomeu del Grau
Santa Eulàlia de Riuprimer
Els Hostalets de Balenyà
Santa Eugènia de Berga
Les Masies de Roda
El Brull

2 2
Calldetenes
Manlleu
Taradell
Tona
Sant Julià de Vilatorta
Sant Quirze de Besora
Centelles
Cantonigros
Sant Miquel de Balenya
Sant Martí de Centelles
Aiguafreda

Per tipus de demanda/temes d’interès:
Informació general

91

Assessorament i/o tramitació PUA

21

Assessorament i/o tramitació Programes Accessibilitat

12

Orientació i/o tramitació tarja aparcament

11

Orientació i/o tramitació ajudes econòmiques SS

41

Assessorament ajudes tècniques i prestacions ortopèdiques

12

Tramitació reconeixement disminució

39

Tramitació revisió grau discapacitat

9

Reclamació prèvia discapacitat

7

Orientació tema Salut

18

Assessorament sobre avantatges del certificat de disminució

37

Assessorament habitatges

11

Assessorament sobre Llei de Dependència

24

Derivació al SIL

17

Derivació Servei d’Advocats

9

Tramitació targeta acreditativa de la Generalitat de Catalunya

21

TOTAL CONSULTES USUARIS NOUS 2.011

380
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* Amb la finalitat de veure quins són els principals temes d’interès d’aquest col·lectiu, en
aquest cas, els percentatges corresponents s’han calculat sobre el total de demandes de
tots els usuaris nous, no sobre el total d’usuaris entrevistats, ja que amb una mateixa
persona s’han treballat diferents temes.
Servei d’informació, consulta i assessorament personal als usuaris
Durant aquest any 2011 s’han realitzat un total de 328 consultes d’atenció directa, de
les quals 91 han estat referents a usuaris nous d’aquest any, i la resta 190 referents a
usuaris d’altres anys.

A continuació, un resum dels principals motius de consulta i temes que es treballen amb
els usuaris d’aquest servei:
•

Informació, orientació i tramitació de la sol·licitud del reconeixement o revisió del
grau de discapacitat, expedit per ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya).

•

Tramitació targeta acreditativa de la Generalitat de Catalunya.

•

Orientació sobre les deduccions i reduccions en la declaració del IRPF.

•

Informació general i tramitació d’ajuts en relació al transport individual i col·lectiu:
exempció impost de matriculació i impost de circulació, reducció del IVA en vehicles
especials, ajuts per l’obtenció o reconversió del permís de conduir i per a l’adquisició
sobre la tarja d’aparcament i la reserva d’estacionament.

•

Convocatòries d’ajudes del Dept. de Benestar i Família de la Generalitat: programa
d’ajudes d’atenció social a persones amb disminució (PUA), programa per a
l’adaptació o accessibilitat d’habitatges, subvencions per a la supressió de barreres
arquitectòniques i de barreres en la comunicació a entitats d’iniciativa social i
actuacions de col·laboració entre l’administració de la Generalitat i els ens locals,
etc.

•

Assessorament i orientació per ajudes en l’adquisició o rehabilitació d’habitatges del
departament de Política Territorial i Obres Públiques i del Ministeri de Foment.

•

Informació sobre la nova normativa referent a l’exempció del impost sobre vehicles
de tracció mecànica (impost de circulació) per a persones amb discapacitat.

•

Informació sobre ajudes tècniques, centres dispensadors de material ortopèdic i
temes sanitaris i Banc d’Ajudes Tècniques d’Osona.
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•

Informació sobre activitats culturals, lúdiques i esportives adaptades.

•

Informació referent als serveis que ofereix i campanyes que duu a terme ADFO.

•

Informació, orientació i tramitació de pensions contributives i no contributives
d’invalidesa.

•

Informació i orientació en relació a la Llei de la Dependència

•

Informació i tramitació Prestacions de la Seguretat Social.

•

Assistència sanitària i prestació farmacèutica.

•

Informació sobre el Programa ATDOM que desenvolupen les Àrees Bàsiques de
Salut.

•

Informació sobre l’existència i les tasques que porta a terme el PADES (Programa
d’atenció a domicili equip de suport).

•

Informació sobre serveis entremitjos com centres de dia i Hospital de dia.

•

Termalisme Social.

•

Orientació al SAD (Servei d’atenció al domicili). Treballadora Familiar.

•

Servei de voluntariat de Creu Roja i CÀRITAS.

•

Tarja RENFE.

•

Informació sobre el Servei de Teleassistència oferts pels Ajuntaments, Consell
Comarcal i Creu Roja.

•

Informació sobre els dos centres socio-sanitaris que hi ha a la comarca, Hospital
Santa Creu i Hospital Sant Jaume amb les seves corresponents unitats; cures
pal·liatives, llarga estada, unitat de convalescència, hospital de dia per a la
rehabilitació, unitat de psicogeriatría (valoració diagnòstica, hospital de dia i unitat
d’ingrés) i residència.

Tal i com s’ha comentat anteriorment, es treballa de manera coordinada amb els/les
treballadors socials d’atenció primària i de les Àrees Bàsiques de Salut així com amb
d’altres professionals de serveis socials i promoció econòmica dels diferents
ajuntaments de la comarca. També hem establert contactes amb l’Hospital d’aguts de
referència (Hospital General de Vic), Hospital Santa Creu de Vic i Hospital Sant Jaume de
Manlleu (Centres Socio-sanitaris) i amb Hospitals de tercer nivell com l’ Institut
Guttmann i Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona.
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És evident que una de les tasques més importants que els Treballadors Socials porten a
terme és la de coordinació entre diferents serveis, amb l’objectiu bàsic d’optimitzar
recursos i amb la idea que l’usuari no hagi de desplaçar-se contínuament.

Cal dir que als usuaris d’aquest servei també se’ls manté informats de manera periòdica
mitjançant correu ordinari o electrònic per tal que tinguin una informació actualitzada
de tot allò que els pot interessar.

b) Xarxa InQuieta
La Xarxa InQuieta és un àrea que engloba un conjunt d’activitats especialment
orientades a persones amb discapacitat física on es treballen diferents aspectes amb la
finalitat d’oferir un espai lúdic, terapèutic i dinàmic, on donar cabuda a totes les
persones de la comarca d’Osona permeten trobar un lloc on compartir, gaudir i
aprendre trobant les adaptacions i l’atenció personalitzada necessària. Tanmateix
aquest conjunt d’activitats permet trobar espais on compartir experiències entre les
persones amb alteracions funcionals a diferents nivells contribuint de manera indirecta
a millorar la seva autonomia i qualitat de vida.
La Xarxa Inquieta es desenvolupa a Vic, Torelló, Manlleu i Centelles per tal de
descentralitzar les accions de l’entitat i facilitar la participació a aquesta per part de les
persones amb discapacitat física de la comarca.

Les activitats es distribueixen en dos blocs d’inscripció: de gener a juny amb un total de
153 participants i de setembre a desembre amb noves activitats amb un total de 188
inscripcions.
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Les activitats que han composat la Xarxa InQuieta l’any 2011 són:
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Aquest projecte s’ha portat a terme amb la col·laboració del Departament d’Acció Social i Ciutadania i
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal d’Osona (Àrea d’Esports i de
Cultura)

Característiques dels participants:
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Festa Xarxa InQuieta:
Les activitats de la Xarxa InQuieta durant els mesos de juliol i agost es paren per la
realització del període de vacances. El primer cap dissabte del mes de juliol es realitza
una festa amb una activitat col·lectiva i un dinar final de germanor per tal de que totes
les persones que formen la Xarxa Inquieta es coneguin. Aquest any es va realitzar una
activitat lúdica de Teràpia del Riure al centre Cívic Federica Montseny de Manlleu,
seguida de una mostra de Futbol amb Botons on van poder participar tots els assistents.
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Al finalitzar la visita participants i familiars es van continuar la festa amb un dinar al
restaurant el MORTER, on el xef Àngel Bojons va concloure l’acte amb una xerrada sobre
nutrició. És una festa de coneixença i relació entre les persones de les diferents
activitats, del grups de participació comarcals i dels familiars.
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III.

Servei d’Integració Laboral

Un dels aspectes que permeten una veritable integració social de les persones
discapacitades té una incidència directe en l’àmbit laboral. L’accés a un treball és
determinant per a tota persona i més quan aquesta té una discapacitat. El servei
d’inserció sociolaboral que promovem des de ADFO respon al dret de tota persona a
obtenir un lloc de treball digne.

Al llarg del 2011 ha seguit en funcionament el Servei d’Integració Laboral per persones
amb disminució física (SIL) que a data de 16 de juny de 2003 es va iniciar gràcies a un
conveni de col·laboració signat entre ADFO, l’Ajuntament de Vic i la Federació ECOM, i a
partir del juny del 2010 va passar a ser gestionat integrament per ADFO.

El SIL-ADFO té un triple objectiu de:
•

Donar suport a les persones amb discapacitat física que volen incorporar-se al món
laboral.

•

Cooperar amb les empreses perquè contractin treballadors i treballadores amb
discapacitat amb garanties d’èxit, beneficiant-se dels ajuts oficials.

•

Informar i orientar sobre les possibilitats de formació existents a la zona.

L’atenció directa als usuaris es realitza principalment a la seu d’ADFO. Tanmateix, per
poder atendre el màxim de persones, el SIL ofereix una atenció itinerant a les poblacions
de la Vall del Ges (ubicació: Gestiomat de Torelló), d’Osona Sud-Alt Congost (ubicació:
OPE Centelles) i, a la població de Manlleu (ubicació: OPE Manlleu)

Durant l’any 2011 les principals accions del SIL s’han concentrat a:
•

Realització d’entrevistes de valoració, orientació i tutories tant dels usuaris actius de
la nostra base de dades interessats en el servei com de les noves demandes.

•

Mantenir el coneixement del servei als diferents Serveis de Promoció Econòmica de
la comarca.
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•

Contactar amb les empreses per donar a conèixer o bé mantenir el nostre servei
amb ells i poder-les ajudar a cobrir les seves ofertes de treball.

•

Mantenir la relació amb els diferents centres de formació de la comarca per poder
acostar els recursos formatius a la zona de residència dels usuaris.

a) Servei d’Acollida, Valoració i Orientació
En aquest any 2011 s’han realitzat un total de 78 noves admissions al servei del SIL
ADFO, d’unes 97 sol·licituds d’informació del servei dirigit a persones amb Certificat de
Reconeixement de Disminució (CRD) o Incapacitat Laboral amb grau de Total. Cal
destacar que moltes només disposen de la notificació de Incapacitat Laboral amb grau
de Total de la Seguretat Social, a l’espera de la resolució del CRD.
A part d’aquestes noves admissions s’ha mantingut el contacte, assessorament i
orientació a 207 usuaris que ja formaven part del nostre servei.

De les noves admissions d’enguany, podem veure que han acudit al servei usuaris més
joves, la qual cosa ens permet constatar que el Servei s’està consolidant dins de la
comarca amb més diversitat de grups d’edat. La incorporació d’usuaris del grup d’edat
més jove, de menys de 20 anys, ha estat d’un 3%, població encara en edat de formar-se
amb poc interès per accedir al mercat laboral. És per això que se’ls aconsella seguir amb
la formació acadèmica alhora que se’ls intenta buscar una feina compatible amb els
estudis, o bé la possibilitat de fer pràctiques en una empresa. La major part dels nous
usuaris que venen a informar-se al servei formen part de la població activa i volen seguir
formant part del mercat laboral. El 10% dels nous usuaris tenen entre 20 i 30 anys, el
63% tenen entre 31 i 50 anys i un 24% més de 50 anys.
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La població de residència dels nous usuaris del SIL es pot mostra en el següent gràfic,
consolidant-se com a ciutats amb més afluència d’usuaris del nostre servei, Vic, Torelló,
Manlleu i Centelles. La resta de poblacions són les següents:

Dels 78 admesos al servei, 28 són perceptors d’una pensió de la S.S, i 64 tenen
reconegut el CRD, dels quals 57 tenen una valoració igual o superior al 33% i d’aquests,
7 la tenen igual o superior al 65%.
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Les 19 persones a qui no s’ha introduït a la base de dades del SIL ADFO no complien els
requisits o els mancava:
•

Certificat de Reconeixement de la Discapacitat

•

Percentatge superior al 33%

•

Pensió Incapacitat Permanent Total

Analitzant la tipologia de disminució dels nous usuaris, la gran majoria tenen una
discapacitat de tipus física (77%), mentre que un 10% tenen plurideficiència (valorades
diferents tipologies). Normalment, en aquests casos es combinen diagnòstics de
tipologia física amb diagnòstics de tipologia psíquica a causa de l’esforç d’adaptació a la
situació personal de cada usuari a la seva situació social. En aquests casos, part del
nostre esforç es dirigeix a ajudar a la persona a superar la seva situació, motivant-la i
pujant la seva autoestima. De la resta de tipologies de disminució, podem dir que dels
nous usuaris admesos, un 3% són de tipus auditiu, un 1% són de tipus orgànic, un 6%
visual i un 3% de tipus purament psíquic o mental (els quals treballem coordinadament
amb els serveis especialitzats de referència).

Des del SIL ADFO valorem i destaquem les capacitats de cada individu i les encaixem a
les capacitats requerides pels diferents perfils professionals demandats per les ofertes
laborals de les empreses.

Pàgina 22

MEMÒRIA 2011

Pel que fa referència al gènere de les persones admeses al 2011, un 63% dels usuaris
són homes i un 37% dones. El nombre de dones ateses és inferior, i la diferència és força
significativa. això pot ser degut a la baixada del sector de la construcció que fa que
moltes de les professions relacionades amb aquest sector són tradicionalment
masculines.

Sobre el nivell formatiu dels nous usuaris admesos al SIL durant aquest any 2011 el
podem qualificar de baix. Un 6% no té estudis mentre que un 21% han obtingut el
certificat d’estudis primaris i el 42% el graduat escolar . Cal destacar però que hi ha un
22% de les noves admissions que han estudiat una formació professional, un 5% el
batxillerat i un 4 % dels nous usuaris han realitzat estudis universitaris.

Observem un nombre molt baix de persones amb categories professionals qualificades
que tinguin alhora un nivell acadèmic acord amb aquesta categoria. Són persones que
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durant la seva vida laboral han fet la seva carrera professional dins l’empresa sense
millorar al mateix temps la seva formació teòrica.
El nivell formatiu baix és una de les variables que limita els tipus de feina que podem
cobrir amb els usuaris del servei.
Una de les principals recomanacions que els fem des del SIL és que millorin la seva
formació i mantinguin la seva capacitat formativa al llarg de la seva vida laboral. Cada
cop el mercat de treball és més especialitzat i es requereixen unes eines formatives
específiques per cada lloc de treball. Una mà d’obra poc o gens qualificada dificulta
moltíssim la inserció laboral dels usuaris. En general, existeix la necessitat de millorar el
currículum formatiu. La majoria de persones que arriben al servei ho fan amb una
demanda explicita de feina, amb més expectatives laborals que formatives, tot i que
progressivament les persones estan més conscienciades i més disposades a fer formació
alhora que cerquen i troben feina.
La gran majoria dels nous usuaris d’aquest any tenen experiència laboral, encara que en
molts casos és en feines que actualment no poden realitzar al ser perceptors d’una
Incapacitat Permanent Total (IPT) i convé treballar en una adaptació del seu currículum i
en la visualització d’un canvi en la seva orientació, formació i posterior inserció laboral.
Experiència Laboral
4%

96%

Si
No

El SIL treballa la inserció laboral a través de tres eixos:
1. Formació (citada al punt anterior)
2. Acompanyament i orientació individual
3. Contacte amb les empreses
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b) Acompanyament i orientació individual
Durant aquest any 2011 s’han realitzat 927 tutories presencials i sobre un total de 207
usuaris diferents. Això ens dona una ràtio tutories/Usuari de 4 tutories per cada usuari
diferent.
Aquestes accions individuals ens han permès fer un acompanyament als usuaris i
detectar les possibles dificultats que es presenten en el transcurs del procés laboral i
formatiu. D’aquesta manera s’han pogut treballar qüestions relacionades amb les
dificultats per trobar feina ajustada al seu perfil professional, les diferents tècniques i
estratègies per a la recerca de feina, la superació de processos de selecció, així com les
dificultats inherents al tipus de discapacitat.

També s’han treballat aspectes d’actituds i expectatives envers la recerca de feina que
moltes ocasions dificulten l’accés a un lloc de treball; i a partir de les tutories informem
els usuaris de les ofertes de feina que arriben al servei.
Número d’accions d’acompanyament
1er.
Quadrimestre

2on. Quad.

3er. Quad.

TOTAL

Usuaris

87

75

45

207

Tutories

376

302

249

927

Tutories/usuari

4.3

4.02

2,75

4
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Una de les primeres accions que hem de realitzar quan una persona accedeix al servei,
és dissenyar un itinerari de treball conjunt detectant les necessitats de la persona i
determinant-ne les accions i temporalitats a seguir.

Ens podem trobar que la persona necessiti millorar la seva formació per tenir un CV més
competitiu, que necessiti millorar habilitats que augmentin les probabilitats de superar
amb èxit un procés de selecció, que s’hagi de fer un treball de coneixement del propi cos
i de la capacitat per realitzar determinades accions… Per aquest motiu, durant l’any es
treballen diferents aspectes amb la persona.

Tots els programes contemplen la gestió de les necessitats formatives per part del
tècnic, i aquest determina segons les característiques de la persona usuària involucrar-lo
amb un o altra programa.

Durant l’any, hem gestionat el programa POIN i TAS del Departament de Treball I el
programa INCORPORA de l’obra social de “La Caixa” i també hem comptat amb la
col·laboració de la FUNDACIÓN ONCE.

Amb la gestió del programa POIN, hem pogut treballar la millora curricular de les
persones que han pogut participar del programa. Aquest programa està adreçat a
persones amb discapacitat i situació d’atur.

Durant l’any s’ha fet alfabetització informàtica on s’han treballat els aspectes basics de
la ofimàtica, i també vinculat al Club de la feina, on les persones usuàries fan recerca
activa de feina utilitzant internet.

La formació bàsica en català, ha estat també molt important per les persones que no
dominen aquest idioma, ja que a la comarca d’osona, és un requisit molt demanat
sobretot al sector serveis i comerç. El català, a part de treballar-lo amb la formació
clàssica basada, en vocabulari i gramàtica, hem fet també un Club de lectura on a part
de la formació en català, la selecció

de llibres també fa que es treballin temes
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relacionats amb les Habilitats Socials que col·laboren a la millora de l’autoestima i en
l’acceptació de la discapacitat de les persones usuàries.

També enguany, s’han realitzat sessions monogràfiques per treballar les habilitats
socials, tocant temes com per exemple, l’autocandidatura, la selecció correcte de les
ofertes de treball, les ofertes de formació de la comarca, com afrontar una trucada de
selecció, l’entrevista personal, els psicotècnics…

Com a formació innovadora, aquest any hem impartit unes sessions anomenades “Caixa
d’eines”, en les qual s’han treballat aspectes com la intel·ligència emocional,
l’assertivitat, la gestió de l’estrés, i la gestió del temps. Des del SIL considerem que tots
aquests aspectes són de gran importància per fer una millor recerca de feina, i en
general, per augmentar la ocupabilitat.

També hem treballat amb el programa TAS amb un col·lectiu de persones que ha necessitat una
atenció més personalitzada i més adaptada. Dins d’aquest grup, hem creat també una formació

d’alfabetització bàsica de català i llenguatge de signes, ja que ens hem trobat amb la
necessitat d’un grup de persones sordes que no coneixien el català i que no parlaven el
llenguatge de signes.

Les tutories individualitzades de cada persona són el pilar de la relació i son la manera
de poder fer un anàlisi de les competències de la persona i de avaluar el treball que
s’està realitzant. Es treballen aquells temes on es percep una mancança com pot ser
l’autoestima, la resistència a la frustració (la crisi econòmica ha incrementat molt la
latència de resultats en la cerca de feina i la tendència a pensar que no es trobarà feina
ha estat un fantasma important).

Tots i cadascun dels programes abans esmenats donen molta importància a les tutories
personalitzades, al coneixement de tècnic i persona usuària per poder garantir el millor
resultat possible a l’empresari.
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El treball de seguiment, de col·laboració amb l’empresari per dissenyar llocs de treball i
poder veure com es podria gestionar la inserció de la persona usuària és cabdal tant per
aconseguir un lloc de treball per una persona del nostre col·lectiu com per garantir l’èxit
de la inserció.

Així doncs, l’itinerari d’una persona tot i que es fa un disseny inicial, pot anar canviant
segons l’evolució de la persona i no finalitza només amb la inserció, sinó en aconseguir
una integració plena i satisfactòria per l’empresari i la persona usuària.

c) Gestió d’ofertes
Durant el període 2011 s’han gestionat un total de 45 Ofertes Directes. El descens del
número d’ofertes ha estat important degut a la crisi econòmica del moment que fa que
no es generin noves oportunitats i que el moviment de persones treballadores sigui
menor.

Tot i la disminució dels llocs de treball, les empreses continuen valorant persones
motivades per la feina i amb un cert nivell de coneixements o titulació. Per aquest
motiu, hem gestionat 2 ofertes que hem anomenat Permanents. Sota aquesta
nomenclatura hem volgut plasmar la necessitat de les empreses de fer recerca
continuada de persones que encaixen amb els seus valors i necessitats tot i que en un
moment determinat no hi hagi una oferta en concret. Per aquest motiu quan coneixem
persones que s’adapten al perfil d’aquestes empreses, hem acordat enviar els
currículums per tal que puguin conèixer el candidat i valorar la possible incorporació.
Pensem que aquest fet és important ja que les empreses poden tenir candidats per
formació o bé, candidats que ja coneixen i si necessiten algú no caldrà posar en marxa
mecanismes de selecció de candidats de manera urgent.

La situació econòmica, també ha fet que aquest any 5 empreses hagin anul·lat la seva
necessitat de personal per raons econòmiques i tot i haver fet el treball de selecció
previ, al moment de la contractació, han hagut de fer marxa enrere per qüestió de
pressupostos.
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Gestió ofertes
Ofertes
gestionades

Per quadrimestre
2n 3r
1r
Total
16

20

9

45

Tipologia d'ofertes
Ofertes empresa ordinària 12
33
Ofertes CET
Ofertes totals
45

Total candidats informats 198
Total candidats en selecció 134
Total candidats
contractats
42

d) Empreses Visitades
Durant el 2011 s’ha tingut contacte amb 85 empreses, de les quals s’han visitat un total
de 41 empreses.

3 empreses han col·laborat en la formació dels nostres usuaris i usuàries oferint un
període de pràctiques on la persona pot desenvolupar tasques pròpies de la professió.
Aquest tipus de col·laboració ha estat molt positiu i ha aportat una gran satisfacció tant
a l’empresari ( que pot col·laborar en la formació professional de la persona) com per la
persona usuària que aprèn in-situ no només unes tasques sinó també altres aspectes
relacionats amb el treball.

En dos dels casos ha estat un primer contacte laboral i els altres dos han estat
oportunitats per desenvolupar tasques amb els estudis que les persones usuàries estan
realitzant.

Pàgina 29

MEMÒRIA 2011

La crisi econòmica s’ha notat ja que com hem comentat anteriorment, les oportunitats
d’ofertes de treball han disminuït i hi ha empreses que tot i la pre-disposició no han
pogut materialitzar la voluntat amb un lloc de treball, tot i així, el teixit empresarial, es
mostra sensibilitzat i podem parlar que s’està canviant la visió de la persona amb una
discapacitat.

A moltes visites, es treballen el disseny dels llocs de treball per poder veure quin perfil
de persona pot cobrir les necessitats de l’empresa. L’empresa doncs cada cop té clar
que ha de buscar persones que tinguin un trets determinats i que cada lloc de treball
pot requerir uns trets diferents que no tothom serveix per qualsevol feina i que cada
persona pot desenvolupar unes tasques determinades tingui o no discapacitat.

Les noves visites a empreses, s’han realitzat seguint el criteri de necessitats de les
persones usuàries, és a dir, segons el perfil de la persona hem visitat empreses on hem
cregut que les persones usuàries podrien desenvolupar una bona tasca. Així, hem visitat
a 10 empreses del sector indústria, 28 del sector serveis i 7 del sector comerç.

e) Insercions
El número d’insercions ha disminuït respecte l’any passat degut a que també han
disminuït el número de necessitats manifestades per l’empresari.

Tot i així, hem

aconseguit que 42 persones afectades per una discapacitat puguin iniciar una feina en
temps de crisi.
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El mercat laboral, reflexa una certa por a la contractació indefinida, la desconfiança en
l’economia es tradueix en un increment de la temporalitat dels contractes i tot i que
l’empresari previngui que el lloc de treball té una durada, s’inicia la relació laboral amb
un contracte temporal. A part de la desconfiança en l’evolució dels mercats, moltes de
les empreses en els darrers dos anys s’han vist obligades a ajustar la seva plantilla i han
realitzat acomiadaments improcedents. En conseqüència no es poden acollir a les
bonificacions i perdem els avantatges de contractació que es poden aconseguir per una
persona amb el certificat de discapacitat.

Referent el gènere, aquest any hem tingut més insercions de dones que d’homes i
pensem que la tendència ha canviat degut a un augment de la demanda del sector
serveis.

Els homes, han ocupat els llocs de peonatge i vigilant i les dones majoritàriament del
sector serveis i administració.
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IV.

Servei d’informació i assessorament en relació a la promoció de l’accessibilitat i
la supressió de barreres arquitectòniques.

Les barreres arquitectòniques dificulten o impedeixen que les persones discapacitades
puguin accedir a tots els àmbits de la vida social. Suprimir aquestes barreres dels edificis
i de la via pública és vital per garantir la mobilitat d’aquest col·lectiu de persones que
tenen greus problemes de mobilitat.

ADFO disposa de dos serveis:
•

Un servei d’informació i assessorament en relació a aquest tema adreçat als 51
ajuntaments de la comarca d’Osona en el qual s’ofereix la possibilitat de fer el
seguiment de plans urbanístics i de construcció o de remodelació d’edificis públics
amb visites a peu d’obra.

•

Un servei d’informació i assessorament a nivell particular per les persones que han
d’adaptar el seu habitatge i intervenció en comunitats de veïns.

Per altra banda, des de l’associació proposem noves places d’aparcament reservades
per a persones discapacitades amb mobilitat reduïda als ajuntaments de la comarca.
Aquestes propostes les fem a partir de les demandes dels nostres usuaris o per la
necessitat que puguem detectar.

Aquest tipus de demandes sol ser molt freqüent degut a la necessitat d’aquests espais
en zones d’ús quotidià pel col·lectiu de persones amb problemes de mobilitat reduïda i
que disposen de la targeta d’aparcament que expedeixen els ajuntaments municipals.

Des d’ADFO s’ha donat assessorament en aspectes com ara:
•

Valoració de les places d’aparcament reservades.

•

Proposta de noves places d’aparcament.

•

Reubicació d’algunes places per millorar la seva accessibilitat.
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INTERVENCIONS
D’INFORMACIÓ
I
D’ACCESSIBILITAT

REALITZADES
PÀRÀMETRES OBSERVATS
ASSESSORAMENT
Edificació Via Urbana / Transport
Accessos

Comunicació

Laser Marking
Plaça Osona de Vic
Plaça Nova de Torelló
Pas de vianants del carrer Verdaguer i
Plaça Major de Vic
Grup de treball d’accés Federació ECOM
DIVIK comunicació i màrqueting
(exposició XEISO)
Edifici C. Verdaguer de Vic.
Banys adaptats del Club Tennis Manlleu
Casal de la gent gran de Torelló
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Vic (places d’aparcament)
UVIC Jornades “Dones i Accessibilitat”
Programa de radio RAC1 (respostes a
temes d’accessibilitat)
Suprimir BBAA entrada/accés ascensor
del SEFED (Manlleu)
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V.

Programes de sensibilització i difusió

a) Campanyes
POSA’T AL SEU LLOC: és una campanya de prevenció d’accidents de trànsit que venim
portant a terme des de fa 14 anys als diferents centres educatius de la comarca
d’Osona, i que està adreçada als alumnes de 3r. i 4t. d’ESO dels centres públics,
concertats i privats de la nostra comarca. El seu calendari d’aplicació durant el 2011, ha
estat del mes de febrer al mes de juny ambdós mesos inclosos.
El Centre de Recursos Pedagògics d’Osona coordina aquest programa en el qual hi
intervenen; Cossos de seguretat (Mossos d’esquadra o Policia local) i ADFO (Associació
Disminuïts Físics d’Osona). La sessió d’ADFO té una durada de 2 hores. Durant la
campanya es reparteixen entre els alumnes uns tríptics que hem editat expressament
on els donem uns consells per la prevenció d’accidents de trànsit.

La campanya la realitzen 4 monitors de l’entitat que pateixen diferents tipologies de
discapacitat física, resultat d’un accident de trànsit. Durant la xerrada, els monitors
exposen la seva experiència personal en referència a la seva discapacitat, interactuen
amb els joves resolent dubtes i curiositats i, finalment, els joves posen en pràctica l’ús
del material ortopèdic tot fent un recorregut urbà posant èmfasi en les dificultats amb
les quals topen les persones discapacitades a causa de les barreres arquitectòniques que
es van trobant i la seva situació personal.

Els objectius principals de la campanya són:
•

Prendre consciència de les actituds que tenen els alumnes com a conductors i
vianants

•

Reflexionar sobre els factors de risc i les mesures preventives.

•

Fomentar l’adquisició de conductes que es converteixin en hàbits per a la
prevenció i seguretat com a conductors o com a vianants.

•

Ser conscients de les conseqüències dels accidents de trànsit i de la dificultat de
moltes persones per tornar-se a adaptar o inserir a la vida quotidiana.
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•

Sensibilitzar als joves a fi que desenvolupin comportaments responsables,
adoptin actituds de prudència i prenguin les mesures de seguretat necessàries en
conduir un vehicle i en practicar activitats esportives, de lleure o que comportin
risc.

Durant el 2011 s’ha dut a terme la campanya a 15 centres educatius de la comarca
d’Osona. Aquesta campanya es pot dur a terme gràcies a la col·laboració del Servei
Català de Trànsit. En total, hi han participat prop de 936 alumnes dels diferents centres
educatius.

b) Actes i esdeveniments
Visita a Imanol Ossa
Imanol Ossa, format en Disseny d’interiors a l’escola EINA de Barcelona. Des de l’any
1995 va començar a treballar en el camp artístic basant el seu treball en la reutilització
d’objectes quotidians, creant peces úniques. Defineix el seu treball com “Arts&Crafts”,
un homenatge al treball artesà, però des d’una perspectiva més actual, incorporant le
reciclatge i la reutilització dels materials ja existents, jugant així amb la memòria i
formes que poden aportar.
Imanol va obrir les portes del seu taller a un grup de voluntaris d’ADFO que participen
activament en el taller de manualitats, mostrant tècniques per treballar el vidre, el
metall, la llana i la llum. Una gran persona que no va dubtar en explicar els millors
secrets ni a mostrar les seves tècniques innovadores.
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Sant Jordi 2011
El 23 d’Abril ADFO col·loca una parada a la cantonada del Carrer Manlleu de Vic i a la
plaça de Manlleu on es venen roses donant a conèixer l’entitat a tota persona
interessada en conèixer l’associació i els serveis que s’ofereixen al col·lectiu de persones
discapacitades i a la població en general. Aquest any, de nou, la rosa es va vendre amb
un recipient elaborat pels voluntaris del taller de manualitats que va resultar tot un èxit
d’acollida entre els ciutadans. Tanmateix, La Fàbrica Pascual, per segon any consecutiu
va adquirir roses pels seus treballadors a l’entitat, en reconeixement a la tasca
elaborada pels voluntaris.

Fira d’Entitats
La Mostra d’Entitats va arribar enguany a la seva 8a edició, dins el nou marc de la
Setmana de la Ciutadania, amb la participació de 104 entitats i associacions de la ciutat.
La iniciativa va tenir lloc el passat dissabte, dia 15 de maig al llarg de tot el dia.
La Mostra d’Entitats és l’espai de trobada anual de les entitats i associacions de Vic. Un
espai on conèixer, compartir i gaudir d’un dels motors fonamentals de la nostra ciutat,
les seves entitats i associacions. L’essència d’aquesta Setmana de la Ciutadania és la
participació de tota la ciutadania i la Mostra d’Entitats de Vic n’és el clar exemple.
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Duatló Accessible
El 10 de setembre es va realitzar la primera Duatló Accessible a la comarca d’Osona, junt
amb la Fundació Nani Roma qui va organitzar l’esdeveniment amb la participació
d’esportistes d’elit que van formar equip de competició amb persones amateurs amb
discapacitat física de totes les edats. L’esdeveniment va comptar amb més de 40
inscripcions, un èxit per ser la primera vegada. La Federació Esportiva de Catalunya va
cedir handbikes per tal que tothom pogués realitzar les proves. La Duatló constava de
10Km de cursa, 20Km de ciclisme i 2km de cursa final. Tots els equips portaven el xip
corresponent per tal de cronometrar els temps i poder realitzar el podi de premis finals,
on també es van entregar premis especials com, per exemple, a l’equip més
compenetrat. Un esdeveniment que va concloure amb un dinar col·lectiu entre tots els
esportistes participants.
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ADFO va al Musical Grease
El dia 6 de novembre 40 persones d’ADFO van poder gaudir de l’espectacle musical de
Grease, a la Cúpula de les Arenes de Barcelona, abans de la seva estrena oficial gràcies a
una promoció especial promoguda per la Promotora ILLUMINATI PRODUCTION GROUP,
S.L.

Dia Mundial de les persones amb discapacitat (3 de desembre)
En motiu del Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat l’ADFO, a través del seu
Grup de Participació de Torelló, va organitzar els següents actes:
“Circuit amb cadira de rodes amb la participació dels/les polítics/ques”
(Acompanyats d’una persona voluntària, realitzaren un tram del poble amb una cadira
de rodes per observar les barreres arquitectòniques)
Amb la col·laboració del director Esteve Rovira i l’actor Ramon Godino.
Dissabte dia 10 de desembre de 2011 a les 11.30h
Xerrada: “Pautes d’actuació i prevenció fisioterapèutiques” (casos pràctics)
Lloc: Biblioteca Dos Rius de Torelló
A càrrec de: Centre de Recuperació i Fisioteràpia Ges-Salut (Núria Escalé i Mireia Ros)

Exposició del Taller de Pintura (del3 al 12 de desembre)
Per segon any consecutiu, es van exposar els quadres realitzats pels participants del
taller de pintura als comerços del Carrer Argenters de Vic. Coincidint amb el Mercat
Medieval de Vic, al llarg de la setmana 12 comerços van exposar als seus aparadors una
obra amb el nom de l’autor, podent accedir a un gran nombre d’espectadors que van
visitar la ciutat.
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Saló de Muntanya
El cap de setmana 11, 12 i 13 de novembre es va celebrar el Saló de Muntanya al Recinte
firal del Sucre de Vic. Enguany, l’ADFO hi va participar amb una taula de difusió de
l’entitat i amb un circuit de “hand-bikes” a disposició de totes les persones que les
volien provar gratuïtament.
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VI.

Transport adaptat

a) Transport adaptat d’ADFO
El servei de transport adaptat d’ADFO consisteix en un vehicle adaptat de 7 places (2
cadires de rodes i 5 seients ) que porta a terme les demandes de transport per part de
persones amb discapacitat i amb mobilitat reduïda per tota la comarca d’Osona, amb les
següents prioritats:
1. Acostar les persones a l’associació: a les activitats i /o serveis que desenvolupa
l’ADFO.
2. Formar part d’algun transport col·lectiu amb col·laboració amb altres
entitats/serveis (EAP-Osona, EMPARA(Esclerosi Múltiple, etc).
3. Casos específics valorats per l’Equip de Valoració d’ADFO.
Complint els següents requisits:
• Tenir el barem de Mobilitat Reduïda reconegut en el Certificat Oficial de
Disminució, o pendent de resolució.
• Ser col·laborador/a d’ADFO.
• Tenir dificultats de deambulació (caminar) valorat per l’equip de valoració
d’ADFO.
• Residir a la comarca d’Osona.
• Ser menor de 65 anys o tenir el CRD amb mobilitat reduïda anterior als 65 anys.
• Servei exclusivament a la comarca d’Osona.
Funcionament:
Cal emplenar un full de sol·licitud adjuntant una fotocòpia del Certificat de Discapacitat
on consti el barem de mobilitat reduïda i concretar amb la persona responsable del
servei les característiques del trajecte (horari, destí, periodicitat...).
Horari del servei: de dilluns a divendres de 8,30h a 13h del matí i de 15h a 18h de la
tarda. El servei és porta a porta.
Aquest servei ha col·laborat amb l’ Institut Jaume Callís de Vic acollint a alumnes i realitzant tasques de
voluntariat en el marc del projecte Coopera. Fundació Girbau ha finançat el transport del grup EMPARA
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Durant el 2011:
Nombre d’usuaris/es

54

Viatges d’usuaris/es

704

Viatges extres

265

Promig de viatges setmanals

40

Promig Kilòmetres setmanals

635
.

b) Transport adaptat de Manlleu
L’ADFO té signat un conveni amb l’Ajuntament de Manlleu per la gestió del transport
adaptat d’aquest municipi. Es tracta d’un bus amb capacitat per a 11 persones (una
cadira de rodes).

El servei consisteix en recollir als usuaris/es amb mobilitat reduïda al domicili i portar-los
als serveis especialitzats (Hospital Sant Jaume, Hospital de Dia, Centre de Dia, Centre de
Dia de Dements, Rehabilitació, Centre Especial de Treball, Centre Mèdic Manlleu, Centre
Cívic Frederica Montseny, CAP, CEIP Pompeu Fabra, Residència de Salut Mental). Una
vegada acabat l’horari del servei de destí es tornen els/les usuaris/es als seus domicilis.
El bus no surt de Manlleu.

Durant el 2011:
Nombre d’usuaris/es

120

Promig de viatges setmanals

400

Promig Kilòmetres setmanals

490

Funcionament:
Les persones interessades han de dirigir-se a Benestar Social de Manlleu i fer una
sol·licitud escrita. Després d’una valoració se’ls hi atorga un any d’utilització del servei
que si volen poden anar renovant un cop acabat el termini.

Horari del bus: de dilluns a divendres de 8.15h a 12.45h i de 15.30h a 19h.
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VII.

Participació Social

a) Grup de Participació Social de Manlleu
Nombre de participants: 6 de fixes, 4 baixes.
Lloc i hora de trobada: Al Casal Cívic Frederica Montseny, cada divendres de 10 a 12h.
Afectacions dels participants:

ACTIVITATS REALITZADES

DESCRIPCIÓ

LLOC I HORARIS

PARTICIPANTS

Confecció de ampolles reciclades
per posar les roses per la
Diada de Sant Jordi
Participació als cursos
d’horticultura ecològica organitzats
per la Regidoria de Medi Ambient
de l’Ajuntament

Parada de venta de
roses i difusió de
l’entitat
Hortes socials de
Can Sanglas

23 d’abril de 8 a
19h a la Plaça Fra
Bernardí
Durant l’any

Tot el grup

Calçotada ecològica als horts

26 març

4

Jornada familiar ”Preparem el
planter”
Revisió i seguiment del Pla
d’Accessibilitat de Manlleu

10 d’abril

Tot el grup

Permanent

Tot el grup

Bimensual

1

Consell Municipal de Benestar
Social de l’Ajuntament

Observacions i
recull fotogràfic
de punts
inaccessibles i
barreres
arquitectòniques
Participació a les
reunions amb el
regidor de
Benestar Social

Tot el grup
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ACTIVITATS REALITZADES

DESCRIPCIÓ

LLOC I HORARIS

PARTICIPANTS

Festa de cloenda de les activitats
de l’ADFO

Activitat de
Teràpia de Riure i
dinar a Manlleu
Espai per fer
exercici físic a
l’aire lliure
Obert a tothom

1 de juliol

Tot el grup

10 de Juny
Hospital Sant
Jaume
Taller de fotografia
Dissabtes de Juliol
al Casal Cívic
Xerrada sobre l’ADFO a la Casa
Explicació de
8 de juliol a l’Escola
d’Oficis
l’entitat i del grup d’Adults
Campanya de Sensibilització dels
Accions de
A partir del juliol
Aparcaments reservats per a
sensibilització de
persones amb mobilitat reduïda
les places
reservades.
Conjuntament amb
Serveis socials, Pla
de Civisme i Policia
Municipal
Visita al Museu del Coure La Farga- Visita guiada per 12 Febrer
La cambra i dinar al Casal Gent
totes les persones
Gran de Torelló
interessades de
l’ADFO
Visita a la Fàbrica Girbau de Vic
Visita amb
16 de maig
explicació per a tot
l’ADFO
Difusió del grup i de l’ADFO
Repartiment de
Tot l’any
targetes i fulls
informatius del
grup
Sessió amb monitores a l’espai
lúdic adaptat

Tot el grup

2
1
Tot el grup

Tot el grup

Tot el grup

Tot el grup

b) Grup de Participació Social de Torelló
Nombre de participants: 14, 4 altes.
Lloc i hora de trobada: Casal de la Gent Gran, dilluns de 15.30h a 18.00h.
Afectacions dels participants:

2

0
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ACTIVITATS REALITZADES DESCRIPCIÓ
Difusió del grup i de
l’ADFO

Participació al Consell
Municipal de Benestar
Social
Seguiment Pla
d’Accessibilitat

Logo/targetes/targeter i
cartell amb les dades del
grup repartits per tot el
poble
Reunions periòdiques per
tractar diversos temes
Observacions i recull
fotogràfic de punts
inaccessibles i barreres
arquitectòniques

LLOC I HORARIS PARTICIPANTS
Tot el grup

Permanent

1

Permanent

Tot el grup

Elaboració d’un Informe Presentació a la Regidoria Juny a
Gràfic amb barreres
d’Urbanisme
l’Ajuntament
arquitectòniques al poble
Reunió amb l’Alcalde i
Arquitecte municipal per
presentar els plànols de
la Plaça Nova
Festa de cloenda de les
activitats de l’ADFO
Reunió amb l’equip mèdic
del CAP
Exposició fotogràfica
“Avancem entre
Barreres” al CAP
Circuït amb cadires de
rodes a la Festa de
Rocaprevera
Participació al Programa
de Rocaprevera amb un
escrit
Presentació d’un projecte
d’aula d’informàtica
adaptada a l’Obra Social
La Caixa
Reunions amb grups
polítics del municipi

Febrer al Casal
de la Gent Gran
Activitat de Teràpia de
1 de juliol
Tot el grup
Riure i dinar a Manlleu
Centre Cívic
Reunió amb l’equip mèdic CAP, 16 de
6
per presentar l’ADfO i el
març
grup
Exposició al pis de baix del
CAP
Parada de difusió de
19 de setembre Tot el grup
l’entitat i circuït perquè la
gent pugui anar amb
cadira i trobar-se amb les
barreres arquitectòniques
Projecte que inclou
adaptacions per a
deficiències visuals

juliol

Trobada amb els grups per Durant l’any
fer demandes de millora
del poble abans de les
eleccions

3

Tot el grup
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ACTIVITATS REALITZADES DESCRIPCIÓ
Reunió amb el Consorci
de la Vall del Ges, Orís i
Bisaura i elaboració
d’una pàgina web del
grup
Visita al Museu del Coure
La Farga-La cambra i
dinar al Casal Gent Gran
de Torelló
Visita a la Fàbrica Girbau
de Vic
Parada al Mercat del
Trasto

Presentació d’ADFO i del
grup al consorci i pàgina
web al portal per les
entitats

28 de febrer

Tot el grup

Visita guiada per a totes
12 de febrer
les persones interessades
de l’ADFO

Tot el grup

Visita amb explicació per a
tot l’ADFO
Estand informatiu de
l’AdfO i el grup de
participació
Concurs de portada del
Participació amb una
programa de Festa Major portada “vivim la festa”
Campanya de
Accions de sensibilització
Sensibilització dels
de les places reservades
Aparcaments reservats
del poble. Conjuntament
amb Benestar social,
per a persones amb
mobilitat reduïda
Policia Municipal, Pla de
Barris
Programa a Ràdio Ona
Participació a un programa
de ràdio explicant l’ADFO i
el grup de participació
Reunió amb el tècnic de Viabilitat d’incloure horts
Medi Ambient pels horts adaptats al Casal de la
socials
Gent Gran
Reunió amb la regidora Presentació del grup i de
de Benestar social i Salut les seves finalitats.
Celebració del Dia
Mundial de les
Discapacitats

LLOC I HORARIS PARTICIPANTS

Circuït amb cadires de
rodes amb l’alcalde i
regidors/es de
l’Ajuntament
Xerrada: “Pautes
d’actuació i prevenció
fisioterapèutiques”

16 de maig

Tot el grup

7 de maig

Tot el grup

28 de juliol

Tot el grup

A partir del
juliol

Tot el grup

febrer

4

març

Tot el grup

Casal de la Gent Tot el grup
Gran, 15
d’octubre
3 de desembre Tot el grup
al carrer

10 de desembre
a la Biblioteca
Dos Rius
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c) Grup de Participació Social de Centelles
Nombre de participants: 9 de fixes, 2 de puntual, 3 de baixa (formació, inserció
laboral...)
Lloc i hora de trobada: Biblioteca “La Cooperativa” de Centelles, dimecres de 9.30h a
11.30h.

Afectacions dels participants:

ACTIVITATS REALITZADES DESCRIPCIÓ
Seguiment Pla
d’Accessibilitat
Revisió d’espais dins el
marc de la Llei de Barris

Participació a la 3a
Marató de Sang de
Centelles
Reunions amb la Policia
Municipal
Festa de cloenda de les
activitats de l’ADFO
Sessions de Reiki
Difusió del grup i de
l’ADFO

Reunió amb l’arquitecte de
l’Ajuntament
Observacions i recull
fotogràfic de punts
inaccessibles i barreres
arquitectòniques Visites a
l’entorn
Taller per als menuts,
difusió de l’ADFO i el grup
de participació i esquetx
teatral
Seguiment de l’ús i
respecte de les places
d’aparcament reservades
Activitat de Teràpia de
Riure i dinar a Manlleu
Introducció i pràctica
Targetes i cartell amb les
dades del grup repartits
per tot el poble

LLOC I HORARIS PARTICIPANTS
Permanent

Tot el grup

9 d’abril a
Tot el grup
l’escola Ildefons
Cerdà
Febrer i juny

4

1 de juliol
Centre Cívic
Biblioteca, de
gener a març
Tot l’any

Tot el grup
5
Tot el grup
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ACTIVITATS REALITZADES DESCRIPCIÓ

LLOC I HORARIS PARTICIPANTS

Visita al Museu del Coure Visita guiada per a totes les 12 de febrer
La Farga-La cambra i dinar persones interessades de
al Casal Gent Gran de
l’ADFO
Torelló

Tot el grup

DERIVACIONS/ALTRES ACTUACIONS QUE ES PORTEN A TERME DINS ELS GRUPS
• Suport i acompanyaments entre els participants, intercanvi d’informacions, ajuda
mútua.
• Gestió de transport adaptat d’ADFO pels participants.
• Derivació al transport adaptat municipal de Torelló i Manlleu.
• Derivacions a rehabilitació a l’hospital Santa Creu (grup d’Esclerosis Múltiple)
• Tramesa d’informacions i noticies: activitats i serveis d’ADFO, targeta acreditativa,
descomptes, ajudes i prestacions, ECOM...
• Derivacions als serveis d’ADFO: Treballador social, servei jurídic, accessibilitat,
laboral...
• Derivacions a les activitats d’ADFO: Rehabilitació Eqüestre, Grup de suport, Borsa
de Voluntariat, Català, Taller de Manualitats, Anglès, Fira d’entitats ...
• Derivacions a activitats i recursos municipals: Formació ocupacional, formació
d’adults, oficina d’habitatge, ...
• Recerca de nous/noves col.laboradors/es.
• Coordinació amb serveis socials de casos concrets.
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VIII.

Servei de Voluntariat

Aquest servei respon a la necessitat que tenen un sector dels nostres usuaris,
majoritàriament, persones amb grans discapacitats.

El Servei de Voluntariat pretén disminuir l'aïllament social que pateixen algunes
persones amb discapacitats físiques sovint degut als seus greus problemes de mobilitat
o de comunicació.

El servei es porta a terme mitjançant el foment d'activitats d’oci o lleure que oferim des
de l’associació o també hi ha la possibilitat de donar suport a través d’un voluntari/ària a
la realització de les AVD (Activitats de la Vida Diària).
Amb aquestes activitats i la relació amb i entre els voluntaris esperem que millorin les
capacitats funcionals, comunicatives i relacionals de les persones discapacitades.

Val a dir que alguns dels voluntaris d’ADFO són també usuaris, és a dir, persones
discapacitades que tot i la seva situació i/o característiques, s’ofereixen per a poder
col·laborar en les tasques o activitats que reben a l’associació.

Per poder portar a terme aquest servei, hem elaborat una fitxa de sol·licitud de
voluntariat per a aquelles persones o activitats en les quals es requereixi d’un servei
concret i una fitxa de voluntari en la qual la persona interessada a formar part de la
borsa pot donar-se d’alta i oferir els seus serveis.

El Projecte de Voluntariat es desenvolupa a través de quatre Programes, que són:
1. Programa d'Acompanyament.
2. Programes de Sensibilització, Prevenció i Divulgació informativa.
3. Programa d'Oci i Temps Lliure (activitats d’ADFO).
4. Programa de Suport en campanyes i serveis d’ADFO.
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Actualment hi ha 110 persones inscrites a la Borsa de Voluntariat. Aquests voluntaris
han col·laborat en diferents activitats que organitzava ADFO i/o serveis de voluntariat
que ens havien sol·licitat els nostres usuaris durant tot l’any i que es resumeixen de la
següent manera:
Activitats realitzades pel voluntariat

(*) Tipus de voluntariat Nº
voluntaris
1
2
3
4
Suport Servei Transport Adaptat
X
4
d’ADFO
Suport transport adaptat de Manlleu
X
2
Venda roses Sant Jordi a Vic,
Manlleu
Participació al Dia del Voluntariat:
”Jornada dedicada al voluntariat,
Celebració de l’Any Europeu a Vic”
Duatló Accessible Nani Roma
Suport en la Fira d’Entitats de Vic
Suport taller de tècniques de
relaxació
Suport als grups informàtica
Suport al grup Rehabilitació Aquàtica
Acompanyament d’un usuari a la
piscina
Suport a una noia amb MR a les
classes de l’Escola d’Art
Gravació del vídeo XEISO (àmbit
laboral)
Suport al grup de Ioga adaptada
Venda Loteria Nadal al mercat
(Manlleu)
Saló de la Muntanya –circuït amb
Hand-Bikes
Circuït amb cadires rodes amb
polítics pel 3 desembre a Torelló
Taller de Manualitats
Parada de mostra de manualitats a
Vic
Taller de Teatre adaptat
Parada ADFO al Mercat del Trasto
Xerrada al mòdul sociosanitari de IES
Antoni Pous

X
x

x
X
x
X
X
X

Sol·licitud
coberta
SI
NO
X
X

20

X

6

x

26
7
1

X
X
x

2
7
2

X
X
X
X

X

5

X

X

1
12

X
X

X

18

X

X

12

x

20
18

x
x

2
12
2

X
x
x

X

x
x
X
x
x
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(*) Tipus de voluntariat Nº
voluntaris
1
2
3
4
Xerrada a la Casa d’Oficis de Manlleu
x
2
Encartar mailings trimestrals d’ADFO
X
8
Suport servei voluntariat
X
1
Suport Gestió del Grup de
X
1
Participació de Centelles
Suport Hipoteràpia
X
1
Visita Museu del Coure i dinar
x
18

Sol·licitud
coberta
SI
NO
x
X
X
X
x
x

(*) Tipus de Voluntariat:
(1) Programa d'Acompanyament.
(2) Programes de Sensibilització, Prevenció i Divulgació informativa.
(3) Programa d'Oci i Temps Lliure (activitats d’ADFO).
(4) Suport en campanyes i serveis d’ADFO.
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IX.

Treball en xarxa

Des de l’inici de l’activitat a l’ADFO sempre s’ha apostat d’una manera molt seriosa pel
treball en xarxa i cooperatiu a la nostra comarca i també a nivell autonòmic, ja que
només així es pot realitzar una bona tasca per tots els nostres usuaris i les seves famílies,
el treball en xarxa no és cap moda passatgera, que surt dels diferents professionals que
estan treballant cada dia en els centres, i per les seves característiques, metodologia de
treball i objectius és una aposta forta i segura per a la nostra societat.

Actualment degut als moments econòmics i socials que estem vivint en la nostra
societat aquesta forma de treball creiem que és l’única manera per poder optimitzar els
recursos i ser més resolutius amb tots els casos que se’ns poden presentar en la nostra
entitat.

El Treball en Xarxa és un espai físicotemporal on cada professional expressa els seus
pensaments i suggeriments amb l'objectiu de generar un procés que activi els recursos
propis de les famílies i dels professionals. Cal, per tant, identificar les expectatives de
grup, la demanda familiar, les funcions de cada professional i establir un pla de treball
concretant cada tasca i la seva responsabilitat.
En conseqüència el que s'aconsegueix amb el treball en xarxa és:
•

Multiplicar els beneficis.

•

Rendibilitzar els esforços de tots els professionals.

•

Evitar el burn out.

•

Definir competències i fomentar la creativitat de tots els professionals.

•

Facilitat processos d'organització i coordinació.

•

Restituir les competències de cada un dels membres de la xarxa (professionals i
família).

Tot i la multitud de beneficis que comporta, té una sèrie de característiques que li donen
una certa dificultat a l'hora d'aplicar-lo:
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•

Expectatives que els professionals tenim del treball en xarxa. És evident que no
existeixen varetes màgiques, i habitualment les famílies multiassistides generen
processos de desgast professional.

•

Els mecanismes d'acomodació són lents i, com hem assenyalat anteriorment, el
treball en xarxa no sorgeix de l'espontaneïtat, sinó que requereix gran esforç i
convenciment per totes les parts.

•

Cal un reconeixement de les institucions de la importància del treball en xarxa,
facilitant espais on es pugui desenvolupar.

Per finalitzar, volem apuntar que el treball en xarxa és una tasca molt engrescadora i a
l'hora difícil, però que requereix reflexió i propostes per anar avançant i construint un
model que ens permeti treballar amb major satisfacció.
És per això que a continuació detallem alguns d’aquests treballs en Xarxa que estem
potenciant en el nostre Territori.
a) FEDERACIÓ ECOM
La Federació ECOM és un moviment associatiu integrat per organitzacions de
persones amb discapacitat física.
La seva missió és la de defensar l'exercici dels drets de les persones amb
discapacitat física i treballar per la millora de la seva qualitat de vida. Ser un
interlocutor legitimat i una entitat de referència per al desenvolupament de
polítiques socials que afavoreixen la integració social de les persones amb
discapacitat física, amb un equip dotat d'un alt grau de qualificació professional i
una oferta de serveis i recursos que cobreixin les necessitats de les entitats i
persones del col·lectiu. Alhora arribar a ser també una entitat de certificació pel
que fa a estructures, serveis, empreses i administracions i al mateix temps
dinamitzadora de noves referències i paradigmes que promoguin entorns
inclusius i universitaris que millorin la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat.
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ECOM aglutina més de 175 entitats, que estan repartides per tot el territori
espanyol, encara que es concentren majoritàriament a Catalunya.
Es tracta d'entitats de persones amb discapacitat física en general i de patologies
que poden provocar mobilitat reduïda. D'aquestes, algunes desenvolupen
tasques d'assessorament als seus associats i d'altres són prestadores de diferents
serveis per a l'atenció a les persones amb discapacitat física com atenció mèdica,
atenció psicològica, assistència a domicili, transport, formació i orientació
laboral…
Les seves àrees d’actuació són: Accessibilitat, Educació, Salut, Laboral, Esport i
Lleure, Sensibilització, Defensa dels drets, vida independent, projectes
internacionals.

b) XEISO
XEISO és la xarxa d’entitats d’inserció sociolaboral de la comarca d’Osona que
fomenta una societat més justa i solidària mitjançant la cooperació i el treball
conjunt. L’objectiu últim de XEISO és millorar la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat i/o en risc d’exclusió social d’Osona, i oferir-los possibilitats
d’inserció en tots els àmbits.
La col·laboració estreta d’unes entitats amb les altres permet enfortir les
singularitats de cadascun dels membres de la xarxa. Al mateix temps, la unió
d’esforços i recursos faciliten el contacte, l’accés i el treball amb les empreses i
institucions, tant públiques com privades, els altres actors fonamentals per
garantir l’èxit d’un procés d’inserció.

XEISO està format per:
• Associació de Disminuïts Físics d’Osona (ADFO)
• Associació Sant Tomàs- PARMO
• Associació Tapís
• Càritas Diocesana de Vic
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• Centre Especial de Treball Calandra sccl
• Creu Roja Osona
• Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona
• Fundació Humanitària Dr. Trueta

c) INCORPORA
És una Xarxa d’entitats socials d’inserció laboral que sumem esforços i aportem
la nostra experiència de treball amb persones amb més dificultats per assolir un
objectiu comú: la plena integració social i laboral de les persones per les quals
treballem.

Incorpora és el programa de Foment de l’Ocupació de l’Obra Social “la Caixa”
amb l’objectiu d’inserir laboralment persones en situació o risc d’exclusió social.
El seu objectiu és facilitar aquest procés, tot potenciant d’una manera directa la
capacitat d’inserció de les entitats socials adherides al programa i contribuint a la
sensibilització i la cerca d’oportunitats d’inserció de les persones amb dificultats
afegides per a la seva inclusió social.

Aquest programa es porta a terme a tot l’Estat espanyol i les entitats estem
agrupades amb diferents grups de treball, en el nostre cas formem part del Grup
Incorpora Barcelona que està format per 53 entitats coordinades per l’entitat
Trinijove i amb les quals es realitzen reunions de coordinació un cop el més i
també es realitzen formacions conjuntes per tal de millorar les tasques a
realitzar durant el programa.
d) SERVEIS SOCIALS DE LA COMARCA D’OSONA
La tasca que es realitza des de la nostra entitat és totalment inconcebible
plantejar-la sense un treball conjunt amb tots els serveis socials de la nostra
comarca. És per això que cada usuari que arriba a l’ADFO es realitza una posada
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en contacte amb el Treballador/a Social del seu poble o ciutat per tal de poder
realitzar un treball conjunt i més eficient.

En moltes ocasions son diferents agents socials que han d’intervenir amb la
persona i per tant és molt important estar coordinats i treballar en la mateixa
direcció.
Actualment l’ADFO és l’entitat referent per a tots els Serveis Socials de la
comarca pel què fa referència a la discapacitat física a través del Referent del
nostre Servei Social, que participa en totes les reunions que es realitzen tant a
nivell de centres sanitaris, com d’ajuntaments o del Consell Comarcal.

e) FUNDACIÓ NANI ROMA
Des de l’any 2009 l’ADFO i la Fundació Nani Roma treballen conjuntament per tal
de portar a terme projectes solidaris relacionats amb les persones amb
discapacitat física, d’aquests projectes podem destacar;

•

Projecte Mauritània: S’han realitzat dos viatges a la capital de Mauritània per
tal de primer fer una observació amb una associació de discapacitats i veure
quines eren les seves necessitats i posteriorment poder fer entrega del
material recollit durant l’any.

•

Col·laboració amb la Marató de TV3: Degut a la temàtica de la Marató de TV3
del 2010 de lesions medul·lars i cerebrals adquirides, la Fundació Nani Roma
conjuntament amb altres entitats una d’elles ADFO, participa amb una
activitat

en

què

Pilots

professionals

comparteixen

experiències

i

coneixements del món del motor amb un col·lectiu de persones afectades de
diferents lesions.
•

Primera edició Duatló Accessible: el dia 10 de setembre del 2011 es va portar
a terme la primera Duatló accessible, on hi van participar un centenar de
persones entre esportistes d’elit i persones amb discapacitat, es va tractar
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d’una prova on tothom hi va poder participar i que la nostra intenció és
poder portar-la a terme cada any.

f) INSTITUTS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA COMARCA
A la comarca d’Osona hi podem trobar diferents Instituts Municipals de
Promoció econòmica que treballen per a la recerca de feina dels seus ciutadans,
naturalment l’ADFO treballa d’una manera coordinada amb tots ells. Aquesta
coordinació es realitza de dues maneres:

•

Els Tècnics de l’oficina de Promoció econòmica es dirigeixen a nosaltres quan
tenen un usuari amb discapacitat física o a l’inversa si l’usuari ve directament
a les nostres oficines ens posem en contacte amb l’oficina de referència.

•

Un/a Tècnic/a de l’ADFO es desplaça un cop cada 15 dies a les oficines de
Promoció de les tres poblacions més gras; Manlleu, Torelló i Centelles i atent
directament als usuaris a la seva població.

D’aquesta forma la recerca de feina és més eficient i resolutiva per a les persones
que es troben a la borsa de treball.
g) CONSELL DE CIUTAT DE VIC
El Consell de Ciutat de Vic és una eina d'utilitat per a tota la ciutadania. Una eina
que permet a qualsevol ciutadà de Vic estar informat del que es considera són
els temes d'interès de la ciutat. Una eina que ens permet a tots fer aportacions,
crítiques i suggeriments a tot el procés que el nou Consell de Ciutat ha iniciat i a
l’hora compartir amb altres agents de la societat vigatana diferents inquietuds.

Aquest Consell de Ciutat s’organitza amb diferents comissions i l’ADFO està
present a totes aquelles que tenen una relació directa amb la nostra entitat,
aquestes són:
• Comissió Ciutadania Benestar i Cooperació
• Comissió Revisió d’Ordenances
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• Comissió d’habitatge

h) UNIVERSITAT DE VIC

Una altra institució amb la qual treballem conjuntament és la Universitat de Vic,
és important poder realitzar activitats conjuntes per poder complementar-nos
mútuament, aquest treball cooperatiu fa molt de temps que s’està portant a
terme, a continuació detallem algunes de les col·laboracions o treballs
cooperatius entre les dues entitats:

•

Pràctiques d’alumnes de diferents facultats: Educació Social, Fisioterapeuta,
Treball Social, etc....

•

Sessions informatives per conèixer quines son els activitats que realitzem a
l’entitat

•

Participació i col·laboració en les Jornades d’Accessibilitat organitzades per la
Universitat.

•

Utilització de la nostra borsa de treball per a cobrir llocs bacants

•

Estreta col·laboració amb el Servei SIRIUS

•

Assessorament amb temes directament relacionats amb l’accessibilitat.
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