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1

DADES
DE L’ENTITAT
ADFO | Associació disminuïts físics d’Osona
N.I.F. G-58 208 067

Data de constitució
Vic, 16 de maig de 1982

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

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
541 (8 altes i 12 baixes durant l’any 2014)

Pàgina web	E-mail
www.adfo.cat
adfo@adfo.cat

Personal
de l’associació

ASSEMBLEA
GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

GERENT

AGENTS
CÍVICS
SERVEI
D’INSERCIÓ
LABORAL

ADMINISTRACIÓ I
COMPTABILITAT

RESPONSABLE
DE PROJECTES

SERVEI
D’ATENCIÓ A LA
DEPENDÈNCIA

SERVEI
JURÍDIC

TRANSPORT
ADAPTAT

CAMPANYES I
VOLUNTARIAT

TÈCNIC
POINT

ADMINISTRATIVES

TREBALLADOR
SOCIAL

EDUCADORA
SOCIAL
Xarxa Inquieta

TÈCNICA
PARTICIPACIÓ

TÈCNICA
GESTIÓ
TRANSPORT

TÈCNIC
COMUNICACIÓ

TRANSPORT
ADFO

MONITORS I
VOLUNTARIAT

TÈCNIC
INCORPORA
TÈCNIC
TAS

PROFESSIONALS
EXTERNS
(monitors)

TRANSPORT
MANLLEU
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Declaració d’Utilitat Pública
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:
	Mencionar la seva condició d’associació d’utilitat pública en els seus documents i mitjans publicitaris.
	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.

D’altra banda, les associacions d’utilitat pública tenen l’obligació de presentar abans de l’1 de juliol de cada any:
	Balanç de situació i compte de resultats, en els que consti la situació econòmica, financera i patrimonial
de l’entitat.
	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.
	La liquidació del pressupost d’ingressos i despeses de l’any anterior.
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2

Serveis i
Activitats
Permanents
2.1

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 2013 a la comarca d’Osona hi ha 9.053
persones amb el reconeixement oficial de disminució expedit pel ICASS (Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials) de la Generalitat de Catalunya.

El 56% (aproximadament 5.061 persones)
d’aquest col·lectiu correspon a persones amb
discapacitats físiques (motòriques i orgàniques),
el 21% a discapacitats derivades de malaltia
mental, el 11% discapacitats psíquiques i el 12% a
discapacitats sensorials (visuals i auditives).

Tipologia de les discapacitats

D’aquestes 5.061 persones, 3.058 són persones que
tenen afectada la mobilitat (“físics motòrics”) i la
resta, 2.003 són (“físics no motòrics”) correspon
a persones que tenen disminucions 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.

Discapacitats Físiques

Físics (56%)
Mentals (7%)
Psíquics (5%)
Auditius (11%)

Motòrics (39%)

Visuals (21%)

No motòrics (61%)
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En aquests moments ADFO té identificades en la seva
base de dades prop de 1.731 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 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 del programa “Viure en
Família”, 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.

2.2

SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL 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 millorarne la qualitat de vida.
Dins d’aquest servei apareix la tasca del treballador social que es centra en aconseguir un millor benestar
per a la persona que arriba l’entitat. El procediment comença a partir d’una primera entrevista individual
amb la persona afectada i/o familiars directes per tal de poder conèixer la situació psicosocial de cada
usuari. En aquesta primera entrevista es consideren tots els factors psicològics, socials, culturals com
personals de l’usuari per tal de poder arribar a un diagnòstic i com a conseqüència un pla de millora.
Es realitzen entrevistes de seguiment, d’informació/assessorament, d’acompanyament i de suport per
aconseguir un seguiment amb els usuaris i establir un vincle per tal de ser un referent per a ells.
Durant aquest 2014 s’han realitzat un total de 129 entrevistes dels quals 62 són primeres visites i 67 són
entrevistes de seguiment.
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A continuació us detallem les dades referent als usuaris nous atesos durant aquest any, 2014:
Primeres entrevistes realitzades: 62

Per tipus de discapacitat

Per grau de discapacitat

Física (56%)

Menys del 33%
(15%)
De 33% a 64%
(31%)
65% o Més (11%)
Pendent de
valoració (40%)
No ho sap (3%)

Sensorial (56%)
Psíquica (56%)
Pendent de
valoració (56%)
No ho sap (56%)

Barems

Llei de la Dependència

Grau 1 (0%)

Mobilitat reduïda
(54%)
3a Persona
(46%)

Per sexe

Grau 2 (75%)
Grau 3 (25%)

Per edat

Dones (40%)
Homes (60%)

De 0 a 18 anys
(8%)
De 19 a 64 anys
(89%)
Més de 65 anys
(3%)
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Per població

Vic 24
3

Santa Eulàlia
3

Aiguafreda
6

Torelló

Prats de Lluçanès
Ripoll

2

Tona

6

2

4

Manlleu
Sant Julià

3
1

Santa Eugènia

Sant Pere de Torelló
Roda

1

Sant Martí Centelles
Malla

1

1

1

Calldetenes

1

Folgueroles

1

Centelles
Montesquiu

1
1

Per tipus de demanda / temes d’interès
Informació general..............................................................................................................................................................................................................................39
Orientació i/o tramitació ajudes econòmiques SS.............................................................................................................................................................. 14
Tramitació reconeixement disminució.......................................................................................................................................................................................20
Tramitació revisió grau discapacitat........................................................................................................................................................................................... 4
Assessorament sobre avantatges del certificat de disminució.................................................................................................................................... 15
Assessorament habitatges.............................................................................................................................................................................................................. 2
Reclamació Prèvia..................................................................................................................................................................................................................................1
Derivacio SIL.......................................................................................................................................................................................................................................... 13
Coordinació amb altres recursos socials i sanitaris.......................................................................................................................................................... 10
Homologació..............................................................................................................................................................................................................................................1
TOTAL CONSULTES USUARIS NOUS 2014.............................................................................................................................................................................119

* 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.
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2.3

Servei d’informació, consulta i assessorament
personal als usuaris
Durant aquest any 2014 s’han realitzat un total de 119 consultes d’atenció directa amb usuaris nous
d’aquest any.
A continuació, es mostra 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 els avantatges del certificat de la discapacitat.
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.
Informació i tramitació del programa d’ajudes d’atenció social a persones amb disminució (PUA).
Informació sobre ajudes tècniques, centres dispensadors de material ortopèdic i temes sanitaris i Banc
d’Ajudes Tècniques d’Osona.
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.
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.
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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.
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 esmentar que als usuaris d’aquest servei també se’ls manté informats de noves ajudes o informació
rellevant mitjançant el correu electrònic o les xarxes socials, per tal que tinguin una informació actualitzada
de tot allò que els pot interessar i del que es poden beneficiar.

2.4

XARXA INQUIETA

Aquest projecte està inclòs dins l’àrea d’Atenció Integral a la Dependència per a persones amb
discapacitat física.
Xarxa Inquieta és un espai on la persona afectada per algun grau de discapacitat física pot rebre una
atenció a nivell integral tenint en compte el desenvolupament de les seves capacitats individuals i la
interacció social, les seves habilitats i coneixements a nivell pre-laboral, la seva autoestima i equilibri
emocional i la rehabilitació de manteniment.
Aquesta atenció inclou la realització d’activitats que faciliten, possibiliten o milloren la participació a
qualsevol aspecte de la vida domèstica, laboral, educativa, cultural i, en general, social (excloses les
previstes en els diferents nivells d’educació reglada i les corresponents a un lloc de treball degudament
formalitzat en un contracte laboral de qualsevol de les modalitats legals vigents) ofertes en jornada
habitual d’un dia laborable.
Les activitats es distribueixen en dos blocs d’inscripció: de gener a juny amb un total de 148 participants i
de setembre a desembre amb noves activitats amb un total de 153 participants.
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Edat

Percentatge certificat

16 a 25 anys
26 a 40 anys

33%

41 a 55 anys

33 a 65%

56 a 64 anys

>65%

Barems

GÈNERE

MR

Dones

MR+3a persona

Homes

DESCRIPCIÓ ACTIVITATS REALITZADES
Xarxa Inquieta és un projecte on la persona afectada per algun grau de discapacitat física pot rebre
una atenció a nivell integral tenint en compte el desenvolupament de les seves capacitats individuals i
la interacció social, les seves habilitats i coneixements a nivell pre-laboral, la seva autoestima i equilibri
emocional i la rehabilitació de manteniment.
Els serveis i activitats englobades a la Xarxa InQuieta es concreten en 4 àrees d’intervenció:

Promoció
de l’autonomia

Desenvolupament
personal i
social

Activitats de
promoció de la
salut

Activitats
de promoció
ocupacional
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Promoció de l’autonomia
L’Objectiu general és l’estimulació,
potenciació i manteniment del màxim
nivell d’autonomia en les activitats de la
vida diària, tant dintre de l’entorn familiar,
social com en l’entorn comunitari.

Taller de reeducació de les AVD
Aquesta activitat està dirigida a millorar la qualitat de
vida de les persones mitjançant eines de recuperació
de la salut. Les activitats realitzades es basen en
3 enfocaments terapèutics: prevenció, adaptació i
recuperació.
El conjunt d’accions treballades al taller són les
següents:
Psicoestimulació cognitiva: Taller d’educació
emocional i prevenció de trastorns afectius: aquesta
activitat es va iniciar al mes de març amb actuacions
individuals a 8 usuaris.
Adaptació ambiental i ajudes tècniques: S’han
presentat diferents ajudes tècniques a persones
amb mobilitat reduïda.
Rehabilitació i manteniment funcional AVDs: S’ha
realitzat una conferència al Hospital de Manlleu on
s’han exposat les mobilitzacions més adequades per
a cada persona, amb la finalitat d’evitar agreujaments
i lesions futures, en les accions de la vida quotidiana.

Taller de readaptació funcional a través
d’activitats terapèutiques
L’Activitat va orientada al treball amb grup on s’exposen
temes a debatre, reflexionar i a experimentar amb
l’objectiu d’incidir en la millora de la qualitat de vida
individual.
Algunes de les accions desenvolupades:
Modificar positivament: coneixements, actituds i hàbits.
Millorar la qualitat de vida definida com: augment de
la capacitat funcional, disminució del dolor, increment
de l’autonomia.

S’estructuren 3 tipus de tallers en grups
reduïts similars en grau de dependència.
També es contempla la possibilitat
d’intervenir a nivell individual per aquells
usuaris que ho requereixin.

13

14

memòria 2014 | ASSOCIACIÓ DISMIUÏTS FÍSICS D’OSONA

Tallers de desenvolupament autònom en l’entorn comunitari
Amb un grup de 6 persones s’han treballat els desplaçaments autònoms pel municipi de Vic en transport
públic per poder accedir als diferents serveis sociosanitaris, educatius, de l’administració. En dos casos
s’ha iniciat el treball per realitzar el desplaçament des del municipi d’origen a l’entitat.
Aquest taller orientat bàsicament a potenciar l’autonomia dels participants s’ha estructurat en dos fases:
planificació i execució.
Planificació: S’han treballat els aspectes organitzatius previs a poder realitzar els desplaçaments amb
seguretat i coneixement previ dels riscos. Selecció de ruta, càlcul del cost del trasllat, selecció d’horaris,
punts de parades del transport, telèfons de la companyia de transport on notificar la necessitat de
transport accessible, previsió de documentació, cita, o altres aspectes necessaris.
Execució: Aplicació pràctica de la planificació executada. Acompanyament al puny de partida i seguiment
de tots els processos fins al punt d’arribada. Aquesta activitat, evidentment, es realitza de manera
individual i, conclou en una avaluació conjunta amb la resta de persones compartint l’experiència
individual, les emocions i sensacions viscudes, les inseguretats generades, i la correcció de possibles
errors o aspectes no tinguts en compte.
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Desenvolupament personal i social
Contempla activitats relacionades
amb l’elaboració de la pròpia
imatge, adquisició de coneixements
instrumentals i aprenentatges
funcionals, estratègies de comunicació,

Taller de desenvolupament personal
Dins aquest apartat s’han realitzat diverses activitats
tenint en compte els gustos, les motivacions i les
habilitats de tots els components del grup. Les accions
desenvolupades han estat:
Expressió plàstica: 20 persones participen d’aquest
taller amb uns resultats artístics considerables que
s’exposen durant la Fira d’Entitats de Vic.
Taller de fang: enguany s’ha realitzat un
monogràfic de fang, on 7 persones han treballat la
psicomotricitat fina.
Tècniques d’habilitats socials: tallers de simulació
orientats a saber comunicar-se i saber comunicarnos correctament amb els altres des de
l’assertivitat. 2 grups de 12 persones.
Català: espai on a través de la lectura de premsa o
llibres s’ha treballat transversalment la comunicació,
la ortografia i la morfologia de la llengua catalana.
Grup reduït de 6 persones.

Taller d’integració social
Dins aquest apartat s’han treballat les competències
bàsiques dels participants, a través de la participació en
un taller treballant les habilitats socials, les estratègies
de comunicació, la pròpia imatge i la interacció amb els
companys.
Exemple d’activitats: sortida al teatre, sortida al cine
i posterior cinefòrum, dinars de grup...

coneixement dels serveis i recursos
comunitaris i suport per la seva
utilització, així com la millora de les
relacions socials. Grups de diferent
nombre de persones segons l’activitat.

15

16

memòria 2014 | ASSOCIACIÓ DISMIUÏTS FÍSICS D’OSONA

Tallers de participació social i comunitària
Excursions a diferents punts de la ciutat, de l’entorn i a
altres centres d’interès.
Activitats realitzades: Seu Bella de Lleida, Platja
de Palamós, Teatre Atlàntida i Teatre Calldetenes
(Apropa cultura), Botiga al carrer de Torelló,Fira
Entitats de Vic, 1aDuatló accessible a la neu amb la
Fundació Nani Roma, Festa de Rocapervera, Actes
Commemoratius a Torelló, Acte de premis de Centre
Vic, Dia de la família de Pascual,..
Així mateix, s’ha implicat als participants a participar
en actes i esdeveniments comarcals per tal de
potenciar la seva participació social i comunitària,
essent agents directes de comunicació de les
seves pròpies tasques, de l’entitat i de la feina
desenvolupada als tallers.

Activitats de promoció de la salut
Contempla activitats de fisioteràpia
psicoteràpia, esport i activitat física,
adaptada, seguiment de les prescripcions

Taller de fisioterapia
Relaxació i estiraments en grups de 12 persones,
rehabilitació aquàtica i Hipoteràpia, tractaments en
grups reduïts de 5 persones.

Taller de l’àmbit emocional
(tractament psicològic individualitzat; grup
psicoterapèutic i estratègies d’afrontament. Grup de
suport format per 8 persones, gestionat i dirigit per una
terapeuta amb alteracions funcionals.

Taller de relaxació meditativa
Activitat iniciada al mes de setembre, amb la finalitat de
treballar la relaxació per poder treballar amb la major
facilitat la resta d’accions.

Tallers de promoció de la salut
Amb grups de 12 persones s’han realitzat diferents
xerrades, grups de debats i de reflexió sobre els temes
d’interès proposades pel grup. La majoria d’aquestes
accions s’han desenvolupat en el grup de Torelló.

facultatives, així com activitats de
manteniment i millora de les capacitats
físiques, cognitives i intel·lectuals.
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Activitats de promoció ocupacional
L’ocupació terapèutica comprèn
activitats de tipus manipuladors per
l’adquisició i aprenentatges d’hàbits
de tipus laboral, no com a fi productiu
sinó com a mitjà per potenciar
habilitats: atenció, precisió, constància,
responsabilitat… amb aquestes
activitats poden dotar-se de l’adquisició

Taller de manipulats
Es realitzen treballs per empreses o particulars que
consisteixen en realitzar petits obsequis. En funció del
tipus d’empresa, els treballs a realitzar podran ser:
etiquetatge, encaixos, muntatge de lots...
Taller de formació pre-laboral
Tallers on s’ensenyen hàbits i habilitats imprescindibles
per la realització d’una feina, suport psicosocial,
afavoridor de canvis d’actitud, de participació, motivació
i adquisició d’hàbits: taller d’alfabetització Informática;
taller de internet.

d’un resultat material satisfactori.
Es vetlla per la habilitació laboral,
desenvolupant habilitats i destreses
laborals de cada a la inclusió laboral.
Es pretén que la persona es motivi i es
senti útil i, al mateix temps, vagi adquirint
comportaments i hàbits laborals
(puntualitat, neteja, responsabilitat...)
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2.5

RESULTATS OBTINGUTS
Els resultats planificats en el projecte s’han anat assolint progressivament, malgrat alguns desajustaments que
s’han intentat anar corregint a mesura que es registraven les pertinents incidències.
Els resultats planificats al inici del projecte eren els següents dels quals hem obtingut les següents avaluacions:

RESULTATS ESPERATS

INDICADORS AVALUACIÓ

El 62% de les persones participants
dels tallers de l’àrea de promoció de la
salut assoleixen una valoració positiva
de la seva evolució al llarg de l’any en
les 3 àrees de treball

Informes professionals
Test psicològic comparatiu (inicial-final)
Valoració mèdica externa de l’evolució en rehabilitació
funcional
Test cognitiu comparatiu (inicia-mig-final)
Desviacions respecte el PAI

AVALUACIÓ DE RESULTATS
En aquest punt s’han obtingut evolucions individuals molt positives i, en alguns casos espectaculars. La
incorporació de l’activitat de Hipoteràpia ha permès que alguns casos amb poca implicació personal en el
procés de rehabilitació i millora funcional, hagin experimentat un canvi actitudinal considerable, permeten
assolir els objectius marcats al PAI i, fins i tot, marcar noves fites.
Tanmateix, s’ha observat una valoració del treball per part de professionals especialitzats externs els quals
han derivat el 32% de les noves incorporacions al programa, pretenen realitzar un treball interdisciplinari
coordinat potenciant l’obtenció de millores qualitatives en l’assoliment d’objectiu del PAI.

RESULTATS ESPERATS

INDICADORS AVALUACIÓ

Les persones amb discapacitat
física d’Osona coneixen el servei de
Xarxa InQuieta

Nombre de díptics editats
Nombre de centres on realitzar la difusió del servei
Quantitat de professionals informats del servei
Publicacions a mitjans de comunicació

AVALUACIÓ DE RESULTATS
S’ha informat i comunicat el servei a 25 treballadors i educadors socials dels Ajuntaments comarcals i
mancomunitats, tanmateix, s’ha realitzat difusió entre els professionals mèdics especialitzats (neurologia,
traumatologia, psiquiatria, logopèdia, oncologia, fisioteràpia, infermeria..) dels centres sanitaris citats
anteriorment. S’ha fet arribar via mail o correu ordinari informació de l’entitat i del servei als centres
privats de fisioteràpia i salut. S’han enviat mails personalitzats als socis i usuaris de ADFO, així com la seva
publicació a les Xarxes Socials.
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RESULTATS ESPERATS

INDICADORS AVALUACIÓ

65 persones es beneficien del
projecte de Xarxa InQuieta

Nombre de sol·licituds realitzades
Nombre de sol·licituds amb ingrés
Nombre de baixes
Registre assistència
Enquestes de satisfacció dels usuaris
Enquesta satisfacció de les famílies

AVALUACIÓ DE RESULTATS
El nombre de sol·licituds registrades al llarg de l’any 2014 ha estat força equilibrada (77), malgrat s’han agut
de rebutjar cinc per no complir els requisits, sobretot per pluridiscapacitat associada preferent. Aquests
casos, prèvia valoració i coordinació amb entitats comarcals amb qui treballem en xarxa, s’ha prioritzat la
seva derivació per tal d’oferir l’atenció més acurada i especialitzada a les necessitats individualitzades.
El nombre d’ingressos ha assolit el resultat planificat amb un total de 65 participants al projecte, degut a
l’acceptació de 10 joves en l’activitat de rehabilitació específicament creada per aquest grup. Les activitats
amb major demanda han estat les de rehabilitació on s’han creat dos grups nous.
Les característiques dels participants és la següent:
Tipologia de discapacitat
Tetraparèsia
PC
Esclerosi Múltiple
Poliomieitis
Tetraplegia
Mielomeningocele
AVC
Emiplegia
Malaltia Crònia SNC
Talla Baixa

Protusió Cervical
Fibromialgia
Traumatisme Craneoencefàlic
Paraplègia
Limitació Funcional de Columna
Malaltia Aparell Circulatori
Neoplàsia
Amputació
Síndrome Down

Ha augmentat significativament el nombre de persones amb discapacitat degenerativa i amb seqüeles de
ictus amb tres i cinc casos amb evolució ràpida i severa limitant molt la mobilitat i l’autonomia. Aquesta
situació ha portat a l’entitat la necessitat de cercar noves col·laboracions per tal d’adquirir una grua per
poder realitzar les mobilitzacions necessàries.
Població dels participants
Vic
Manlleu
Centelles
Sant Bartomeu del Grau
Aiguafreda
Prats de Lluçanès
Santa Eugènia
Ribes de Freser
Folgueroles
Sant Quirze
Tavèrnoles
Roda de Ter
Sant Hipòlit de Voltregà
Calldetenes
Seva
Santa Eulàlia de Riuprimer
Taradell
Tona
Torelló
Hostalets de Balenyà
Vilanova de Sau

El registre d’assistència no ha superat el 20% de les absències, i totes elles han estat justificades per baixes
mèdiques o incidències familiars justificades.
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RESULTATS ESPERATS

INDICADORS AVALUACIÓ

El 50% de les persones assoleixen 6
punts en el seu grau de participació
social i comunitària

Informes professionals
Grau de participació en les activitats
Valoració de la relació amb la resta de persones dels tallers
Nombre d’activitats comunitàries en es quals participen al
llarg de l’any

AVALUACIÓ DE RESULTATS
El grau de motivació dels participants ha estat progressiu i augmentat a mesura que ha transcorregut l’any,
amb una participació mitjana del 93%.
Tan els informes professionals com la dels participants ha estat extremadament positiva, essent una de les
activitats més apreciades dins del programa.
Per la realització d’aquestes sortides hem comptat amb la implicació del grup de Voluntaris de la Caixa
(Barcelona nord) qui ha assumit el cost del transport i ha aportat voluntaris per la realització dels
desplaçaments.

RESULTATS ESPERATS

INDICADORS AVALUACIÓ

El 60% dels participants assoleixen un grau
de 6 punts en el desenvolupament autònom
dins l’entorn quotidià

Desviacions respecte el PAI (%)
Informes dels professionals

AVALUACIÓ DE RESULTATS
Els informes dels professionals, han obtingut una valoració alta, malgrat aspectes de l’anterior valoració
influeixen en la valoració d’aquest.
Per avaluar aquest resultat s’han utilitzat les valoracions de les activitats socials, de participació
comunitària, dirigides per l’entitat, on s’han pogut treballar minuciosament tots els objectius marcats al PAI.
En tres casos cal destacar que no s’han pogut assolir els objectius mínims produït per alteracions i canvis
residencials i d’entorn familiar.
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RESULTATS ESPERATS

INDICADORS AVALUACIÓ

Els 75%dels participants als tallers
milloren les seves capacitats en les
AVD i en l’àrea funcional

Informes dels professionals
Test de valoració (%)
Desviacions respecte el PAI (%)

AVALUACIÓ DE RESULTATS
Dins l’apartat de millores en AVD hi ha hagut diferents evolucions en els participants, els quals, malgrat
extreure’n una valoració positiva, cal tenir en compte que hi ha aspecte a millorar que han generat
interferències en l’assoliment dels objectius planificats, en alguns casos en el PAI individual. En alguns
participants s’ha produït un retrocés en les capacitats adquirides fins al moment degut a evolució de les
malalties degeneratives o aparició de noves patologies que han implicat una reformulació del PAI i dels acords
marcats en les àrees de rehabilitació, estimulació cognitiva i, sobretot, en el treball de les AVD, obligant a
introduir elements ortopèdics nous com la grua, els bipedestadors, cadires de rodes, entre d’altres més
específiques de l’àrea domèstica.
La implicació de les famílies és imprescindible en aquesta àrea. Trencar les rutines familiars, introduir noves
ajudes tècniques, acceptar les limitacions produïdes per noves malalties, han ocasionat que alguns objectius
personals no s’hagin pogut treballar amb la metodologia marcada inicialment, generant nous pactes i accions
que han implicat una part emocional de difícil assimilació per part de la família i/o de l’usuari. El nombre de
desviacions al PAI han estat de 23%, corregits , adequats i resolts en cada cas particular.
Per part dels professionals hi ha una valoració general de 6,4 punts, malgrat alguns casos no registren una
valoració mínima de 5 punts, la qual cosa fa que aquesta àrea sigui un punt de reformulació i de millora, tal
com s’ha analitzat en els darrers anys. Constata la necessitat d’incidir més en el treball amb la família i els
cuidador/s directes.
Durant el curs, s’han realitzat tres ingressos residencials, amb les consegüents alteracions en els PIA i en la
resta d’’actuacions.

RESULTATS ESPERATS

INDICADORS AVALUACIÓ

El 80% dels participants potencien la
seva auto ocupació, millorant les seves
aptituds, actituds i habilitats

Informes professionals
Valoració del PAI i possibles desviacions.
Nombre de possibles insercions laborals o pràctiques
laborals en empresa ordinària
Nombre d’empreses amb qui s’acorden feines puntuals de
manipulats
Grau satisfacció usuaris
Grau satisfacció clients (empreses)

AVALUACIÓ DE RESULTATS
El taller ocupacional i les manualitats han estat un espai on s’han posat en relleu les competències bàsiques i
tranversals de tots els participants del projecte, permeten una millora substancial de la pròpia auto imatge, al
prendre consciencia de les seves pròpies potencialitats. L’evolució del taller de manualitats ha permès poder
adjudicar responsabilitats i tasques de gestió a cadascun dels membres, potenciant els grau de responsabilitat
individual, el treball en equip, la capacitat d’organització i el respecte a les limitacions funcionals pròpies i alienes.
Al llarg del 2014 s’ha treballat amb un total de 22 empreses comarcals consolidant les empreses actuals i iniciar
la col·laboració amb dues empreses grans de la comarca, consolidant la tasca del taller al llarg de tot l’any.
El nombre d’insercions laboral dels components del taller, ha estat de 3 persones al llarg de l’any i una
col·laboració personalitzada empresarial d’una persona amb gran afectació.
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3

SERVEI
D’INTEGRACIÓ
LABORAL
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Un dels aspectes que permeten una veritable integració social de les persones amb diversitat funcional
té una incidència directe en l’àmbit laboral. 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 2014 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
íntegrament 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.
Durant l’any 2014 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.
	Oferir diversos tipus de formació orientada a la recerca de feina:
· Club de la feina
· Informàtica bàsica
· Català nivell mig
· Anglès bàsic
· Habilitats socials
	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.
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Servei d’Acollida, Valoració i Orientació
En aquest any 2014 s’han realitzat un total de 57 noves admissions al servei del SIL Osona, d’unes 64
sol·licituds d’informació del servei dirigit a persones amb certificat de reconeixement de disminució o
Incapacitat Laboral amb grau de Total.
A part d’aquestes noves admissions s’ha mantingut el contacte, assessorament i orientació a que 168
persones que ja formaven part del nostre servei (SIL).
Les persones que han acudit el servei durant aquest 2014 han vingut derivades per diversos canals:

Canals de derivació de les persones ateses
1 Programa incorpora

6

2 Otg

3

3 Icass/salut
4 Entitats tercer sector
5 Coneguts

5

6 Serveis socials

2
1

4

Distribució de les noves admissions per edat
De les noves admissions d’enguany, podem veure que
han acudit al servei un nombre important de persones
en edats compreses entre els 36 i els 55 anys.
Tot i que també cal destacar que el nombre de
persones de majors de 55 anys és força elevat.

16-25 anys

26-35 anys

16-45 anys

46-55 anys

56-65 anys

10,5 %

14 %

28 %

29,9 %

17,6 %
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La població de residència dels nous usuaris del SIL es pot veure reflexada en el següent gràfic:
Poblacions de les noves admissions
Vic

22

Torelló

6

2

6

3

Com podem observar les ciutats amb
més afluència d’usuaris del nostre
servei, Vic, Torelló i Manlleu.

2

1

Taradell

1

Santa Eulàlia de Riuprimer

1

Sant Quirze de Besora

1

Sant Julià de Vilatorta

1

Sant Hipòlit de Voltregà

2

Roda de Ter

1

Prats de Lluçanès

1

Montesqui

1

Moià

1

Masies de Voltregà

1

Masies de Roda

6

Manlleu

1

Els Hostalets de Pierola

1

Hospitalet de Llobregat

1

Gurb

1

Folgueroles

1

Esplúgues de Llobregat

3

Centelles

1

Calldetenes

2

Aiguafreda

Pel que fa al grau de discapacitat les dades són les següents:
Distribució segons grau de discapacitat

Distribució segons tipus de discapacitat

Física
Sensorial
auditiva
33% - 65%

Pluridiscapacitat

>65%

Orgànica

Dels 57 admesos al servei, 54 persones tenen una
valoració igual o superior al 33% i 3 persones la tenen
igual o superior al 65%.

La majoria dels nous usuaris/es tenen una discapacitat
de tipus física (87%), mentre que un 3% són de tipus
orgànic.

Darrerament hem detectat que els criteris per
concedir el grau de discapacitat i els barem
de puntuació dels percentatges s’han endurit
notablement. Per aquest motiu considerem que ha
disminuït de manera important el nombre de persones
amb un grau de discapacitat superior al 65%

Un 5% tenen pluridiscapacitat (valorades diferents
tipologies), un 5% són de tipus sensorial auditiu.
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Normalment, en els casos de persones amb pluridiscpacitat 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.

Distribució segons gènere de les persones participants

40%

60%

Pel que fa referència al
gènere de les persones
admeses al 2014, un 60 %
dels usuaris són homes i
un 40 % dones.

Distribució de les noves admissions segons estudis realitzats

Sense estudis (2%)
Certificat d’estudis (21%)
Graduat Escolar (35%)
ESO (5%)
CFGM (18%)
CFGS (7%)
Batxillerat (9%)
Estudis Universitaris (3%)

Sobre el nivell formatiu dels nous usuaris
admesos al SIL durant aquest any 2014
el podem qualificar de baix. Un 2% no té
estudis mentre que un 61% tant sols tenen
els estudis bàsics i obligatoris sense cap
especialització.
Cal destacar però que hi ha un 25% de
les noves admissions que han estudiat
una formació professional i que un 3 %
dels nous usuaris han realitzat estudis
universitaris.

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.
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Acompanyament i orientació individual
Durant aquest any 2014 s’han realitzat 667 tutories presencials i sobre un total de 143 usuaris diferents.
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 cap 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.

NOMBRE D’ACCIONS D’ACOMPANYAMENT INDIVIDUAL

3r quadrimestre

2n quadrimestre

1n quadrimestre

207

229

231

Com podem observar les ciutats amb
més afluència d’usuaris del nostre
servei, Vic, Torelló i Manlleu.

El disseny d’itineraris
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.
Els principis metodològics del disseny d’itineraris són els següents:
Personalització: Tot i que cada participant realitzarà la major part de les activitats de caire formatiu, el
programa preveu una part de treball individual, de manera que, en cada cas s’ajusti l’itinerari de recerca
i inserció a les característiques del participant. Aquesta personalització es reflectirà en el Pla individual
de Treball i en les tutories amb el tècnic o la tècnica de referència.
Funcionalitat: Els continguts de les activitats són aplicables a les situacions reals de les persones 		
participants.
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Participació Activa: de manera que sigui cada participant qui construeixi el seu aprenentatge i les 		
aportacions de les persones expertes es vegin completades, enriquides i matisades per les persones 		
participants.
Basat en la pràctica: Partint de situacions reals i ofertes existents es practicarà la simulació i anàlisis.
	Les persones participants seran animats a presentar-se a ofertes de treball seguint criteris d’idoneïtat
i preparació.
Pràctiques: Fomentar les pràctiques reals en una empresa sempre que sigui valorat com a positiu per
adquirir experiència o coneixement sobre el treball.
Promoció de la participació: vincular a la persona a realitzar diferents activitats que l’associació 		
organitza per promoure l’activitat de la persona, millorar la seva capacitat de relació amb els demés i
crear consciència de col·lectiu.
Durant l’any, hem gestionat el programa POIN 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.

Contacte amb les empreses
La prospecció del mercat de treball és una de les actuacions fonamentals per aconseguir l’objectiu
d’inserció laboral i es porta a terme a partir d’uns objectius establerts:
	Conèixer el teixit empresarial i les ofertes de treball del territori per poder encaixar el perfil dels usuaris
dels SIL a realitat del mercat de treball
	Conèixer i col·laborar amb les empreses per la realització de pràctiques i així afavorir i facilitar la 		
inserció laboral
	Sensibilitzar per afavorir la contractació de treballadors amb discapacitat i/o exclusió social
	Assessorar a les empreses sobre la LLISMI

Els criteris que s’estableixen per determinar la prospecció d’empreses són:
	El nombre de treballadors de l’empresa, amb l’objectiu de donar a conèixer l’obligatorietat de cobrir el
2% de treballadors amb discapacitat en empreses de més de 50 treballadors
	El sector econòmic d’activitat de l’empresa, basat en el número d’ofertes de treball i en els perfil, les 		
demandes i les necessitats de les persones que estan inscrites en les nostres borses
	La ubicació de l’empresa quan s’ha detectat que la taxa d’atur és més alta en unes zones que altres.
Durant aquest 2014 s’ha realitzat un total 49 visites d’empreses, per tal de cercar vies de col·laboració, ja
sigui a nivell d’insercions laborals o bé per convenis de pràctiques.
En aquest moment la base de dades l’associació compta amb un total de 348 empreses amb les quals s’ha
establert relació des dels inicis del servei.
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Sectors de les empreses visitades
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 19 empreses del sector industria, 23
del sector serveis i 7 del sector comerç i cap del
sector primari.

Serveis (47%)
Industria (39%)
Comerç (14%)
Primari (0%)

Per altra banda, destacar que 2 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. Tos dos casos han acabat
inserits laboralment a l’empresa on han realitzat les pràctiques
Per altra banda,l’entitat a part de les accions de prospecció de noves empreses que realitza de manera
intensa i continuada, té estratègies de col·laboració amb el teixit empresarial a través del:
Consell econòmic i Social: Com a entitat de XEISOR (Xarxa d’Entitats d’Inserció Sociolaboral d’Osona),
formen part del CESCO i en aquest sentit col·laborem estretament amb l’Observatori de Mercat de 		
	Treball d’Osona.
Consell empresarial d’Osona. Conveni de col·laboració. El CEO col·labora en la sensibilització a les 		
empreses que en formen part, cedint un espai en totes les trobades empresarials dedicat a la inserció
laboral de persones amb discapacitat.
Cambra de comerç: Conveni de col·laboració. Realitzem conjuntament jornades de sensibilització amb
les empreses que en formen part. Aquestes jornades inclouen les xerrades del usuari del Servei 		
d’Inserció Laboral Bernat Soldado, anomenada “Desperta el gegant que portes dins” .
CREACCIÓ: Formem part a través de Xeisor (Xarxa d’Entitats d’Inserció Sociolaboral d’Osona) i el 		
	Ripollès). És una agència d’empreneduria innovació i coneixement.
Empresa Leche Pascual: L’entitat col·labora amb aquesta empresa des del l’any 2009 tan a nivell d’ 		
inserció laboral (hi ha 5 persones inserides), com d’altres mesures de RSC.
RSC: Com a nova estratègia de col·laboració, està previst que la tècnica de prospecció iniciï una 		
campanya de Responsabiltiat Social Corporativa per empreses de manera que això ens permeti establir
nous vincles amb noves empreses.
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Intermediació laboral: Gestió d’ofertes
Durant el període 2014 s’han gestionat un total de 39 Ofertes Directes. malgrat que enes darrers anys,
degut a la crisi econòmica hi ha hagut un descens dl nombre d‘ofertes laborals, aquesta any han augmentat
el nombre d’empreses que ens han fet una oferta respecte l’any anterior.
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, gestionem 3 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.

Ofertes laborals i tipologia d’empresa
El nombre total d’ofertes laborals han
estat 39 de les quals, 22 han estat
d’empresa ordinària i les altres 17 de
centre especial de treball (CET)

44%

54%

EMPRESA ORDINÀRIA

Insercions laborals

CET

Resultats de la intermediació laboral

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 22 persones
afectades per una discapacitat puguin iniciar una
feina en temps de crisi.

Empreses visitades
Ofertes gestionades
Insercions laborals
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Insercions laborals segons el gènere

48%

52%

En aquest any pràcticament s’han equiparat
el nombre d’insercions laborals de dones i
homes. Això contrasta amb el fet de que en
aquest any hi ha gut un nombre força més
elevat de homes atesos que de dones.

Insercions laborals segons tipus de discapacitat
La majoria d’insercions laborals són de
persones amb discapacitat física. Tot i
això, és força destacable el nombre de
persones amb pluridiscapacitat que s’han
inserit durant el 2014.

Física (62%)
Auditiva (9%)
Pluridiscapacitat (24%)
Visual (5%)

Les persones que han trobat feina durant el 2014 ho han fet en els perfils reflexats al gràfic.
Cal destacar que un total de 7 persones han trobat feina en tasques administratives, consolidant-se com
un dels sectors amb més sortida per les persones amb discapacitat que s’han format en aquest sector.

7

Personal administratiu

3

3

Operari de bugaderia
Auxiliar de dependenta

2

2

Peó de neteja
Conductor de transport adaptat

1

1

1

Peó muntador de mobles
Monitor d’acompanyament d’autobús
Peó de tall làser

31
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4

SERVEI
D’INFORMACIÓ I
ASSESSORAMENT
EN RELACIÓ A LA PROMOCIÓ DE
L’ACCESSIBILITAT I LA SUPRESSIÓ DE
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

Supressió Barreres Arquitectòniques
Servei d’informació i assessorament en relació a la promoció de l’accessibilitat i la supressió de les
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.
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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.
Assessorament en obres de diferents Ajuntaments de la Comarca
Assessorament a usuaris de l’entitat per adaptar el seu habitatge
Assessorament i derivació per l’adaptació de vehicles
Assessorament per a la realització d’esdeveniments accessibles
Assessorament a empreses per millorar la seva accessibilitat

Total visites
Accessibilitat 2014
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PROGRAMES DE
SENSIBILITZACIÓ
I DIFUSIÓ
Actes i esdeveniments
Col·laboració amb “Voluntariat La Caixa Barcelona Nord”
La implicació de dos voluntaris del grup de Voluntariat La Caixa Barcelona Nord a la nostra entitat ha permès
poder realitzar diverses sortides al llarg de l’any amb la implicació activa, en la seva organització, dels membres
del Grup de Participació de Torelló. Gràcies a aquesta col·laboració hem pogut visitar: Museu del Traginer
d’Igualada, Platja de Palamós i Visita a la Seu Vella de Lleida.
Aquestes sortides les hem compartit amb el Grup de Nens Saharauis de Granollers on també hi ha implicat el
Voluntariat de la Caixa.
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Sant Jordi 2014
El 23 d’Abril ADFO col·loca parades a Vic, Manlleu i
Centelles 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 tercer any consecutiu
va adquirir roses pels seus treballadors a l’entitat, en
reconeixement a la tasca elaborada pels voluntaris.
I per primer any l’empresa Casa Tarradellas també va
regalar roses elaborades per els nostres usuaris.

Fira d’Entitats
La Mostra d’Entitats va arribar enguany a la seva 11a edició, dins el nou marc de la Setmana de la Ciutadania,
amb la participació de 125 entitats i associacions de la ciutat. La iniciativa va tenir lloc el passat dissabte, dia
11 de maig al llarg de tot el dia. ADFO vam participar amb un taller per la mainada, on poder desenvolupar la
creativitat donant a conèixer la importància i riquesa de la diversitat.
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.

Duatló Accessible d’Hivern
El 23 de Març es va realitzar la primera Duatló Accessible d’Hivern a la comarca d’Osona, junt amb la Fundació
Nani Roma i la Molina els quals van 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 28 equips, un èxit per ser la primera vegada. La Duatló constava d’una baixada esquiant i
5km corrent. Tots els equips portaven el chip 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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6

TRANSPORT
ADAPTAT
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:

Acostar les persones a l’associació: a les activitats i /o serveis que
desenvolupa l’ADFO.
Formar part d’algun transport col·lectiu amb col·laboració amb altres
entitats/serveis (EAP-Osona, EMPARA (Esclerosi Múltiple, etc).
Casos específics valorats per l’Equip de Valoració d’ADFO.

28

Nombre d’usuaris/ies

42

Promig de viatges setmanals
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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 CD amb mobilitat reduïda anterior als 65 anys.
Servei exclusivament a la comarca d’Osona.

Amb el següent 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.
Els usuaris/ies del servei es recullen a la porta del carrer de casa, no es pugen ni es baixen del domicili.
Aquest servei ha col·laborat amb l’Institut Jaume Callís de Vic acollint a alumnes realitzant tasques de
voluntariat en el marc del projecte Coopera.

Transport adaptat de Manlleu
L’ADFO té signat un conveni amb l’Ajuntament
de Manlleu per la gestió del transport adaotat
d’aquest municipi. Es tracta d’una furgoneta
amb capacitat per transportar a 9 persones i
dues cadires de rodes.

70
Promig mensual
d’usuaris

641
Promig mensual
de viatges

El servei consisteix en recollir als usuaris i les usuàries 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 a les
persones als seus respectius domicilis.
També es realitza el transport per aquells esdeveniments del poble on es decideix oferir-lo, el passat 2014
es van fer serveis especials durant la diada de Sant Jordi on es portaven les persones que ho sol·litaven
fins la plaça Fra Bernardí i el dia 8 de març on es cel·lebra el dia mundial de la dona que s’oferien diferents
actes a la plaça i al centre de dia.
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 servei:
de dilluns a divendres de 8.15h a 12.45h i de 15.30h a 19h.
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7

PARTICIPACIÓ
SOCIAL
Nombre de participants
GRUP DE PARTICIPACIÓ DE TORELLÓ
Voluntariat: Consolidació del vincle amb el Voluntariat de la Caixa
amb la participació directe d’un voluntari. Grup dirigit per un
Voluntari de la Caixa.

18 + 3 altes

7.2

CRONOGRAMA ACCIONS DESENVOLUPADES
ACTIVITATS REALITZADES

LLOC I
HORARIS

PARTICIPANTS

Cada dilluns a la tarda tenim reunió al Casal de la Gent Gran
Funcionament del grup

Tot el grup

Tot l’any

Els dijous, fem taller de ioga adaptat
Ioga dirigida per un voluntari membre del grup

Tot el grup

Tot l’any

Els divendres, intercalem les manualitats amb classes de català i informàtica
Cada usuari va a la activitat que més li agrada

Tot el grup

Tot l’any

Xerrades a les escoles del pople i rodalies
Xerrada a les escoles de Sant Vicenç, Sant Pere i Torelló per la sensibilització de
la gent amb mobilitat reduïda als nens de L’ESO

2 voluntaris

Maig

Col·laborem amb la festa de Sant Jordi
Adfo i el grup de Torelló junts per la venda de roses per la diada de Sant Jordi

Tot el grup

Abril

La botiga al carrer

Tot el grup

Juny

Festa del veinat de Montsserrat i Plaça Joanot Martorell

Tot el grup

Setembre

Festa de Rocaprevera

Tot el grup

Octubre

Festival del 3 de desembre dia de la diversitat funcional
Organització de la festa de la discapacitat en conèixer totes les cultures que
ens evolten

Tot el grup

29 Novembre
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7.3

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:
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.
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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.
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.

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
Centre Especial de Treball Calandra sccl
Creu Roja Osona
Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona
Fundació Humanitària Dr. Trueta
Fundació SAMBUCUS (aquesta última fundació s’ha adherit a la xarxa a finals d’aquest
any 2012)
Fundació MAP
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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.
En la nostra comarca, les dues entitats que formem part d’INCORPORA sóm:
Fundació Sant Tomàs i ADFO.

Presentació Incorpora

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
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.
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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.

CONSELL DE
CIUTAT DE VIC

El Consell de Ciutat de Vic és una eina d’utilitat per a tota la ciutadania. Una einaque
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
Comissió d’habitatge

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.

CONSELL
ASSESSOR
ALCALDIA DE VIC

Des del novembre del 2014 l’ADFO forma part conjuntament amb altres 9 entitats
socials de la ciutat, d’un Consell Assessor que s’ha creat directament des d’Alcaldia de
Vic. L’objectiu d’aquest Consell és fer un assessorament directe a l’Alcalde de Vic a l’hora
de gestionar els recursos ja siguin econòmics o no del Departament de Serveis Socials.
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