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CARTA DE
PRESENTACIÓ
Em complau presentar-vos un any més, la memòria dels serveis realitzats a la nostra entitat.
Una memòria que és més que un recull de dades i informacions del 2017, una memòria que reflecteix l’ètica de la nostra entitat i el compromís assolit per part de les persones que en formem part.
Som conscients que treballem per un col·lectiu important de la comarca i, havent crescut en
usuaris i tècnics, estem orgullosos de mantenir el nostre lema: TU NO POTS - JO NO PUC - NOSALTRES PODEM. Junts som més forts i arribem molt més lluny però això només és possible
amb un tracte personalitzat a cada usuari. Els nostres tècnics ho tenen molt present i el centre
d’atenció és sempre la persona i les seves necessitats.
El 2017 ha estat un any important perquè la nostra empresa ADFOCET SL ha aconseguit el certificat de Centre Especial de Treball, fita que avala la tasca que estem fent i ens ajudarà, entre
d’altres, a fer un acompanyament més professional als treballadors.
Any rere any seguim millorant els serveis d’integració laboral, salut, Xarxa Inquieta i transport
adaptat que fa temps que portem a terme i que, a partir d’aquest any, amb l’aportació del Rotary Club de Vic-Osona, arribaran a més poblacions de la comarca gràcies a la furgoneta que
hem pogut adquirir.
Aquestes han estat només algunes de les tasques d’aquest 2017 però a continuació us convido
a una mirada més profunda a la resta de serveis i els seus resultats.
I per últim però no menys important, no oblidar que tot això ha estat i és possible gràcies a la
confiança que ens dipositen els nostres socis, els ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal, els departaments de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona, la Caixa i la resta d’institucions, entitats i empreses que confien amb nosaltres.

Núria Codina
Presidenta de l’ADFO
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1 QUI SOM
ADFO

Associació de Disminuïts Físics d’Osona

N.I.F. G-58 208 067

Data de constitució
Vic, 16 de maig de 1982

Adreça
Carrer Sant Pere, 9 baixos

Forma jurídica
Entitat privada d’iniciativa social (sense
afany de lucre) i d’utilitat pública

Municipi
Vic

Codi postal
08500

Telèfon
93 883 29 49

Whatsapp (dèficits auditius)
608 40 03 01

Nº registre d’Entitats, Serveis Establiments
Socials (Secció de Serveis de suport)

Pàgina web
www.adfo.cat

S04992
Nº registre Secció d’Entitat privada d’iniciativa social
E03403

Assamblea
general
Junta
Captació de fons

Gerència

Administració

Servei Inserció Laboral

Formació

Programes

Salut

Responsable qualitat
Comunicació

Servei d’Atenció
a
la dependència

Servei Jurídic

Autoocupació
Atenció
treball social

Xarxa Inquieta

Monitors

Grup de Joves

Transport Adaptat
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Missió
Oferim serveis a les persones amb diversitat funcional perquè trobin la seva oportunitat a la societat.

Visió

Treballadors
Voluntaris

Alumnes de pràc

Volem una societat sense barreres per a
les persones amb dificultats.

Monitors

Valors
Alegria, proximitat, determinació i coratge

Treballadors (27)
Voluntaris (25)
Monitors (5)
Alumnes de pràctiques (4)

Territori de marca
Persones amb diversitat funcional i/o vulnerables de la comarca d’Osona.

Tipologia de discapacitats a Osona

Título del gráfico

Físics
Visuals
Auditius
Físics

(55%)

Psíquics
Mentals

(20%)

Mentals
Psíquics

(12%)

Visuals (7%)
Auditius (6%)
* Segons Idescat. Any 2017

Segons IDESCAT, l’any 2017, a la comarca d’Osona hi ha 4.897 persones amb discapacitat física.
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2 LES XIFRES
12 professionals
432 persones ateses
42 persones inserides
2 alumnes de pràctiques
1 persona de mesures penals
13 persones voluntàries
88 participants en cursos de formació
483 socis
695 viatges de transport adaptat
39 empreses col·laboradores
50 impactes en mitjans de comunicació
17 accions de sensibilització

XXX accions de sensibilització

Associació de Disminuïts Físics d’Osona
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3 QUÈ FEM
3.1. SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA DEPENDÈNCIA
El Servei Integral d’Atenció a la Dependència pretén donar resposta a les necessitats de les persones afectades com del seus cuidadors/es informals. La seva finalitat és fomentar el benestar de
les persones i prevenir davant de les dificultats i/o carències que puguin tenir per tal de millorar
la seva qualitat de vida.
Dins d’aquest servei apareix la tasca de la treballadora social que es centra en aconseguir un millor
benestar per a la persona i/o família que arriba a l’entitat. Amb aquest servei volem aconseguir:
Detectar, avaluar, estudiar i valorar les necessitats de la persona i/o de la família que accedeix a l’entitat.
Esdevenir un referent per a futures consultes i/o problemes que es puguin presentar.
Prevenir l’aparició de situacions de risc social.
Treballar amb altres professionals per tal d’oferir un servei integral a la persona sempre
que ho necessiti.
Fomentar la integració per a una millora de la qualitat de vida.
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El procediment que realitza la treballadora social amb les persones que fan demanda dels diferents serveis dins l’entitat és el següent:

Acollida

Valoració

Elaboració
Pla Atenció
Individual

Prestació
de servei

Revisió PIA

1. Acollida: El procediment comença a partir d’una primera entrevista individual amb la persona
afectada i/o familiars per tal de poder conèixer la situació psicosocial de cada usuari.
2. Valoració: A partir d’aquesta primera entrevista es consideren tots els factors psicològics,
socials, econòmics i culturals com personals de l’usuari per tal de poder fer una valoració de les
necessitats detectades.
3. Elaboració del Pla d’Atenció Individual: S’elabora un document on es registren els objectius marcats que es volen assolir o els acords que s’han arribat.
4. Prestació de servei: Es deriva a l’activitat que més encaixi amb la persona, sempre tenint en
compte els objectius planificats.
5. Revisió PIA: Es fixa una data de revisió per tornar a valorar el PIA, observar si s’assoleixen els
objectius i si és així, plantejar-ne de nous.
Per el que fa aquest 2017 s’han realitzat un total de 145 entrevistes de les quals 102 són primeres
entrevistes i 43 són entrevistes de seguiment.
Dades referents a les primeres entrevistes realitzades durant el 2017: 102
Per tipus de discapacitat

Per grau de discapacitat
Menys del 33%

Física
Sensorial

33%

Pluridiscapacitat

De 34% a 64%

Pendent de
Valoració
Física (61)
Intel·lectual

65% o Més

Pluridiscapacitat (14)
Sensorial (11)
Intel·lectual (2)
Pendent de
valoració (14)

Menys del 33% (0)

33% (31)
Pendent
Valoració
De 34% a 64% (43)
65% o més (14)
Pendent de
valoració (14)
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55

Homes
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Per edat

47

0 - 15 anys

9

16- 30 anys

18

31 - 64 anys

71

> de 65 anys

4

Dones

Per població

Campdevànol 2
Centelles 7
Manlleu 14
Les Masies de Voltregà 3
Olost 2
Prats de Lluçanès 2
Roda de Ter 6
St. Julià de Vilatorta 2
St. Vicenç de Torelló 2
Taradell 2
Tona 2
Torelló 4
Montesquiu 2
Ripoll 4
Vic 36
Altres 9

Per tipus de demanda
Informació general
102
Activitats i oci
30
Tramitació reconeixement disminució
4
Tramitació revisió grau discapacitat
3
Reclamació prèvia
3
Derivació SIL
66
Ajudes PUAD
2
Suport i acompanyament
7
Informació d’habitatge										3
Altres													3
Total consultes d’usuaris nous

223

* 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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3.2. XARXA INQUIETA

Xarxa Inquieta és un club social d’atenció diürna per a persones amb discapacitat física a la comarca d’Osona.
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

PROMOCIÓ DE
LA SALUT

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 en
l’entorn familiar i social com en l’entorn comunitari.

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.

TALLERS DE REEDUCACIÓ DE LES ACTIVITATS DE
LA VIDA DIÀRIA (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’estimulació de la memòria a través de jocs de taula
Activa la ment: activitat d’estimulació cognitiva treballada amb ordinadors.
TALLERS DE DESENVOLUPAMENT AUTÒNOM EN L’ENTORN COMUNITARI
Amb un grup de 12 persones entre 23 i 65 anys s’han treballat els desplaçaments autònoms en
transport públic per poder accedir als diferents serveis públics i privats d’interès personal.
Aquest taller, Gent Activa, orientat bàsicament a potenciar l’autonomia dels participants s’ha estructurat a través de la organització d’activitats lúdiques i culturals grupals.
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, anàlisis d’accessibilitat de transport, lloc a visitar i banys, punts de parades del transport per major accessibilitat, previsió de documentació, cita, o altres aspectes necessaris. Enguany
també s’ha treballat l’entrenament en conducció de cadira elèctrica. Acompanyament i valoració en
els desplaçaments autònoms per dins la ciutat. Adaptar els moviments a les velocitats i la posició
corporal adequada per afrontar els desnivells.
Execució: Aplicació pràctica de la planificació executada. Acompanyament al punt de partida i seguiment de tots els processos fins al punt d’arribada. Aquesta activitat es realitza amb el suport
de tècnics i voluntariat, per realitzar acompanyament personalitzat en l’execució de l’activitat.
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Desenvolupament personal i social
Contempla activitats relacionades amb l’elaboració de la pròpia imatge, l’adquisició de coneixements instrumentals, aprenentatges funcionals, estratègies de comunicació, el coneixement dels serveis i recursos comunitaris i el suport per la seva utilització, així com
amb la millora de les relacions socials. Grups de diferent nombre de persones segons l’activitat.

TALLERS DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL
S’han realitzat diverses activitats tenint en compte els gustos, motivacions i habilitats de tots els
components del grup. Les accions desenvolupades
han estat:
Expressió plàstica: 15 persones participen
d’aquest taller. Dins el taller es realitza una
composició de disseny per participar al cartell de la Duatló accessible d’hivern.
Cuina: taller realitzat en grups reduïts de 12
persones amb la col·laboració del Departament de Nutrició de la UVic-UCC.
Club de lectura: espai on a través de la lectura de premsa o llibres s’ha treballat la
comunicació, ortografia i morfologia de la
llengua catalana. Grup reduït de 9 persones.

TALLER D’INTEGRACIÓ SOCIAL
S’han treballat les competències bàsiques dels
participants a través de la participació en un taller
de dansa per desenvolupar les habilitats socials, la
comunicació, la pròpia imatge i la interacció amb
els companys. Grup de 9 persones.

“Són una entitat molt implicada en
aconseguir la inclusió en tots els àmbits de les persones amb discapacitat, en crear oportunitats i deixar les
limitacions aparcades. Més centrats
en conèixer a les persones en si, que
no en les malalties o discapacitats
que pateixen.”
Anna Roman
alumna Escola d’Arts de Vic

Associació de Disminuïts Físics d’Osona
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TALLERS DE PARTICIPACIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA
S’ha implicat als usuaris a participar en actes i esdeveniments comarcals per potenciar la seva participació social i comunitària.
Excursions i esdeveniments: Platja d’Aro, Duatló d’hivern, Aquàrium, teatre, cinema, karaoke...
Així mateix, s’ha implicat als participants a participar
en actes i esdeveniments comarcals per potenciar la
seva participació social i comunitària, convertint-los
en agents directes de comunicació de les seves
pròpies tasques, de l’entitat i de la feina desenvolupada als tallers.

Promoció de la salut
Contempla activitats de fisioteràpia, psicoteràpia, esport i activitat física adaptada, així
com activitats de manteniment i millora de les capacitats físiques, cognitives i intel·lectuals.

FISIOTERÀPIA
Ioga Adaptat: grup de 8 persones. Activitat adaptada
a les capacitats individuals.
Rehabilitació aquàtica: 2 grups amb persones adultes a Vic. ADFO gestionem a Manlleu 2 grups d’infants
d’extraescolars de l’AMPA de l’Escola d’Educació Especial ESTEL.
Equinoteràpia: un grup de 6 persones s’han beneficiat
del treball amb els cavalls.
TALLER D’ESTIMULACIÓ DE FUNCIONS MENTALS
SUPERIORS
Activa la ment: entrenem el cervell a través de jocs i
exercicis amb l’ordinador.
Botifarra: a través del joc treballem la memòria, estratègia, joc en equip...
TALLERS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT
Amb grups de 10-12 persones s’han realitzat diferents xerrades, grups de debat i reflexió sobre
temes de nutrició, cures, ergonomia, etc. Tots els temes han estat proposats i seleccionats pels
participants a fi de prendre consciència de les pròpies necessitats individuals i de grup.
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Promoció ocupacional
L’objectiu de l’ocupació terapèutica és adquirir l’aprenentatge d’hàbits laborals com a mitjà
per potenciar habilitats: atenció, precisió, constància, responsabilitat… i per garantir una
futura inserció laboral.

TALLER DE CREATIVITAT
Elaborem obsequis i productes per empreses a
través de treballs manuals potenciant la creativitat i la implicació dels participants en tots els seus
apartats: ideació, creació i entrega.
TALLER OCUPACIONAL
Tallers per adquirir hàbits i habilitats per la incorporació al món laboral i/o potenciar l’estimulació
motriu realitzant o reproduïnt part dels processos
de producció: encaixats i ensobrats, etiquetatge,
muntatge de peces, etc.
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Dades numèriques de Xarxa Inquieta
Usuaris per activitat
67 persones inscrites en activitats
13 activitats diferents (21 grups)
5 noves activitats (botifarra, activa la ment,
manipulats, monogràfics de salut i gent inquieta)
21 activitats i sortides lúdiques
59% de participació mitjana en sortides

Gent inquieta

11

Manipulats

26

Taller de manualitats

54

Dansa

6

Activa la ment

19

Pintura
Jocs de taula

Les persones arriben a Xarxa Inquieta des de...
Internet (2%)

10

Ioga adaptat

10

Català

ICASS/salut (29%)

Equinoteràpia

Coneguts/Familiars (28%)

SIL (4%)

6

Rehabilitació aquàtica

Entitats tercer sector (5%)

Ajuntaments (2%)

15

8
2
12

Monogràfics de salut
Botifarra

11

TS (CAP) (30%)

Participació a les sortides
Dinar de Nadal

8

Barbacoa

10

Tenis Adaptat

7

Karaoke

5

Tastet de robòtica

11

Santa Llúcia Barcelona

12

Festa final de curs

40

Fundació Miró

9

Castanyada

18

Bolera i sopar

5

Duatló d’hivern

15
12

Dijous Llarder
Fira d’Entitats
Gimcana Tardes d’Estiu

4
5

Apropa cultura

28

Sant Antoni de Calonge

60

Sant Jordi

15

Aquàrium

32

Cursa 7 portals Vic

17
20

BTT Cabrerès
Cinema
Cinema

8
6
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3.3. GRUP DE JOVES
Xarxa Jove és un espai per a joves a partir de 16 anys afectats per diferents tipus de diversitat
funcional física. És un espai d’oci i lleure on els joves poden potenciar les relacions socials entre
iguals i on també es dóna suport a l’autonomia.
Aquesta atenció doncs, inclou la realització d’activitats grupals d’oci i lleure però també seguiment
i acompanyament personal per tal de donar resposta a les necessitats individuals dels participants.
L’any 2017 s’han beneficiat del projecte 14 joves.

Per gènere

5

Per discapacitat

9

del 33% al 65% (2)
més del 65% (10)

Homes

Dones

Per població

Vic 36%
Arbúcies 7%
St. Julià de Vilatorta 7%
Gurb 7%
Torelló 7%
Centelles 7%
Manlleu 15%
St. Quirze de Besora 7%
Calldetenes 7%

Associació de Disminuïts Físics d’Osona

MEMÒRIA 2017

El projecte Xarxa Jove es distingeix per les diferents accions:
Trobada setmanal: en aquesta trobada s’afavoreix la cohesió entre els joves, intercanviant experiències, motivacions, inquietuds... etc. I s’aprofita per organitzar les sortides.
Aquest espai serveix també per detectar i tractar les necessitats grupals dels joves.

Sortides d’oci i lleure: aquest espai també serveix de cohesió pel grup i a més, respon
a les demandes individuals i grupals d’oci i lleure. Durant el 2017 s’han fet les següents
sortides:

Assistència a sortides
Bolera febrer

9
6

Cinema febrer
Karaoke març

8

Cinema abril

8

Teatre maig

7

Barbacoa maig

7
4

Cinema juny
Aquàrium juny

6

Platja juliol

6

Cinema octubre

3

16

17
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3.4. SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL (SIL)
Un dels aspectes que permeten una veritable integració social de les persones amb diversitat funcional té una incidència directe en l’àmbit laboral. El SIL que promovem des d’ADFO respon al dret
de tota persona a obtenir un lloc de treball digne.

Serveis a l’empresa

Serveis a la persona
Atenció personalitzada i acompanyament
en la recerca de feina
Orientació laboral i formativa
Formacions pròpies d’ADFO
Assessorament en currículum
Suport en la recerca activa de feina
Informació d’ofertes laborals
Itineraris individuals d’inserció
Seguiment del procés d’inserció

Assessorament i informació sobre els incentius a la contractació de persones amb
discapacitat i altres col•lectius en risc
d’exclusió social
Assessorament en el compliment de LGD
Anàlisi del lloc de treball
Selecció de perfils professionals
Seguiment de la incorporació al lloc de
treball
Possibilitat de fer pràctiques en empreses

Aquest 2017 des del SIL s’han atès 67 persones noves d’un total de 196.
Dades referents al total de persones noves ateses durant el 2017:
Per grau de discapacitat

Per edat
16 - 25 anys

4%

26 - 40 anys

18%

41 - 55 anys

54%

> de 56 anys

24%

Per tipus de discapacitat

del 33% al 65% (62)
més del 65% (5)

Per població
Física
Auditiva
Visual
Intel·lectual
Pluridiscapacitat

49

2

1

1

14

Vic 22
Torelló 3
Manlleu 7
Ripoll 4
Centelles 6
Altres poblacions 25
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Dades ocupacionals

insercions laborals:
empreses visitades:

42
77

ofertes gestionades:
empreses contractants:

59
21

Insercions laborals: 42
Gènere

Llocs de treball

25

17

Homes

Dones

“Poder treballar em suposa
superar-me cada dia. Torno a
ser feliç”
Maria Gòmez
treballadora d’ADFOCET

Acompanyant de transport adaptat
Xòfer - conductor
Dependent/a quiosc
Operari manipulats
Peó de manteniment
Recepcionista
Agent de telemàrqueting
Vigilant de pàrquing
Vigilant de zones blaves
Xòfer i manteniment de bugaderia
Administrativa
Ajudant de cuina
Conserge
Dependenta de botiga
Docent de curs de comptabilitat
Informàtic
Manipulador/a objecte artesanal
Netejador/a botiga
Operador informàtic
Peó de bugaderia
Recepcionista
Tècnic de manteniment d’alarmes

3
6
4
4
1
2
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1

Empreses contractants: 21
Tipus d’empresa

Sector

18
3

Serveis (67%)
Comerç (14%)
Indústria (19%)

Empresa
ordinària

CET

18

19
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3.5. AUTOOCUPACIÓ
Durant dos anys hem sigut Punt d’Autoocupació del programa Incorpora de l’Obra Social La Caixa.
Durant aquests dos anys hem acompanyat a 88 persones en el procés de valoració l’autoocupació
com a via per definir el seu projecte professional.
Aquest servei d’assessorament en l’autoocupació l’hem realitzat en col•laboració amb CREACCIÓ,
l’agència d’emprenedoria, innovació i coneixement al desenvolupament socioeconòmic d’Osona.
ADFO i CREACCIÓ estem al seu costat per acompanyar emprenedors i dinamitzar grups d’emprenedoria social.
Des de l’entitat, després de 2 anys treballant en el projecte, valorem que en el territori existeixen
recursos per assessorar emprenedors. Per això deixarem de ser punt d’autoocupació del programa Incorpora tot i que continuarem donant suport a les persones amb diversitat funcional que
vulguin valorar idees de negoci.
Valorant les necessitats de les persones, l’Obra Social La Caixa recolza a l’entitat perquè a partir
del 2018 sigui Punt Formatiu del programa Incorpora.
Els emprenedors
Durant aquests dos anys hem atès a 88 persones. La gran majoria han vingut al servei amb idees
per autoocupar-se davant la dificultat de trobar feina.
La fotografia dels emprenedors atesos és: Dones de 41 a 50 anys que mostren interès per emprendre un projecte.
Gènere

Estat dels projectes

33

Homes

67

Dones

Edat
< 30 anys

16%

30- 40 anys

39%

41- 50 anys

19%

Projectes avançats (10%)
Projectes en curs (30%)
Persones que mostren interès
per l’emprenedoria (48%)

51 - 60 anys

19%

Projectes aturats per
inserció laboral (4%)

> de 60 anys

7%

Empreses creades (8%)
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3.6. 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:
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 validats per l’Equip de Valoració d’ADFO.

19
709

Promig d’usuaris setmanals:
Viatges totals anuals:

21
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4 UN REPÀS
AL 2017

Participem a la Fira Casar-se a Osona
Al febrer vam posar un estand a la fira de nuvis
que es va celebrar al Sucre de Vic. La participació en aquesta fira va servir per promocionar la
línia de productes per a casaments que oferim
des d’ADFOCET.
Visitem la Fundació Museu Miró
El 21 de febrer vam anar a visitar el Museu Miró.
Després de la visita al museu vam poder pintar
els nostres propis quadres amb la tècnica del
pintor.
Participem a la Duatló d’hivern a la Molina
El 26 de març vam anar a la Molina per participar a la 4a Duatló acessible que organitza la
Fundació Nani Roma.
Celebrem Sant Jordi
Com cada any l’ADFO vam tenir 3 parades de
roses a diferents punts de Vic. Aquest 2017 es
van vendre roses a empreses i a les parades.
Provem el tenis adaptat
A l’abril alguns usuaris vam anar al Club Tenis Vic
en una jornada per provar el tenis amb cadira
de rodes. Vam fer un bon esmorzar i després
vam passar tot el matí practicant aquest esport.
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Participem a la Fira d’Entitats
El 6 de maig vam participar a la Fira d’Entitats
que se celebra cada any amb una parada on hi
havia informació de l’entitat. Aquest any es va
canviar el format i es va fer dissabte a la tarda.
Anem a l’Aquarium
El 22 de maig amb els socis i usuaris de l’associació vam anar a passar el dia Barcelona. Al
matí vam visitar l’Aquàrium, vam dinar i vam voltar pel Maremagnum.
Celebrem el sopar “Il·lusions a taula”
El 2 de juny, el Rotary Club de Vic-Osona aquest
any va organitzar el sopar “Il·lusions a Taula” en
benefici d’ADFO. Va ser un sopar solidari amb
uns 700 assistents que vam celebrar al Sucre
de Vic. Es van recaptar 71.000€ per comprar
una furgoneta adaptada per l’entitat.
Organitzem el Dia de la Família a Pascual
L’11 de juny, l’empresa Llet Pascual va celebrar el Dia de la Família i l’ADFO vam organitzar
aquesta jornada. Hi va haver activitats i tallers
infantils i una arrossada per dinar tots junts.
Cel·lebrem final de curs
El 29 de juny vam celebrar la festa de final de
curs de Xarxa Inquieta amb una exhibició del
grup de l’activitat de dansa, un bingo, un berenar i una mica de ball.
Fem la campanya “Tira’t amb cap”
Al juliol i agost vam fer la campanya “Tira’t amb
cap” per evitar lesions medul·lars i traumatismes cranioencefàlics quan anem al riu, al mar o
a la piscina. Va ser una campanya que vam fer
arribar a tots els ajuntaments de la comarca.
Anem a la platja
Al juliol usuaris, tècnics i voluntaris vam fer una
sortida a la platja de Torrevalentina. Vam dinar i
tothom es va poder banyar, ja que aquesta platja és adaptada i disposa de diverses cadires
amfíbies.
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St. Hipòlit ens cedeix una furgoneta
Al juliol l’Ajuntament de St. Hipòlit de Voltregà
ens va cedir una furgoneta adaptada.

Presentem “Persones amb Superpoders”
Al setembre vam presentar la nova marca dels
productes elaborats al taller d’Adfocet, creada
pels mateixos usuaris del taller.
Gravem un curtmetratge
A l’octubre els joves del programa Integrals vam
gravar un curtmetratge sobre l’autisme per
presentar-lo al concurs “Posa’t a la nostra pell”
de la Fundació Arep. És un concurs de curtmetratges on persones amb un tipus de diversitat
funcional s’han de posat a la pell d’una persona
amb una diversitat funcional diferent.
Celebrem la castanyada
El 26 d’octubre vam celebrar la castanyada a
l’ADFO amb els usuaris, voluntaris i tècnics que
van venir. Vam torrar castanyes i alguns usuaris
van portar panellets casolans.
Celebrem el 5è Festival ADFO Torelló
El 3 de desembre per commemorar el Dia Internacional de la Diversitat Funcional el grup
d’ADFO Torelló va organitzar un festival amb un
espectacle humorístic.
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5 COMUNICACIÓ
Newsletter bimensual adreçat
a socis, usuaris, treballadors socials, ajuntaments, empreses, etc.

5 newsletters
1.500 receptors cada vegada aprox.

Facebook

178 publicacions.
3.934 usuaris

Twitter

82 publicacions.
364 seguidors

Instagram

62 publicacions
922 seguidors

Youtube

20 subscriptors
9 vídeos
4.361 visualitzacions
8 notes de premsa enviades
50 impactes als mitjans
7 anuncis en premsa
1 espot en televisió

Mitjans de comunicació

Campanyes

17 campanyes de sensibilització

Evolució de seguidors a
Facebook

Twitter
4.000
400
364

300
200
100

3.934

3.900
279
209
gener 2016 desembre 2016 desembre 2017

3.800
3.700
3.600

3.832
3.697
gener 2016

desembre 2016 desembre 2017
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6 COMPTES
CLARS

Ingressos
Ens financem principalment gràcies a subvencions i convenis amb institucions públiques però
també d’empreses i institucions privades que han recolzat alguns projectes d’ADFO i a través
dels socis que any rere any confien en l’entitat. Aquest any hem sigut beneficiaris del sopar
solidari Il•lusions a Taula organitzat pel Rotary Club Vic. Això ha fet que augmentéssim les
aportacions privades a l’entitat.
28.000,00 €; 8%

Públics
Privats
Propis

Privats (41%)
Públics (55%)
Propis (4%)
108.530,00 €; 31%

210.359,00 €; 61%

Despeses

Inversió (9%)
Activitats (10%)
Serveis externs (13%)
Subministres (4%)
Sous i salaris (73%)

Comunicació, administració
i captació de fons (25%)
Atenció a l’usuari (75%)

Aquests comptes anuals han estat supervisats per l’empresa Bosch Consultoria Empresarial
per oferir la màxima transparència en la gestió econòmica.
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7 TREBALL
EN XARXA

Des de l’inici de l’activitat a l’ADFO sempre s’ha apostat seriosament pel treball en xarxa i cooperatiu tant a la nostra comarca com 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 surt dels
diferents professionals que treballen cada dia als centres, ja que per les seves característiques,
metodologia de treball i objectius és una aposta forta i segura per la nostra societat.
A l’ADFO apostem per aquesta metodologia de treball perquè creiem que és la manera d’optimitzar recursos i ser més resolutius amb tots els casos que se’ns poden presentar a la nostra
entitat.
El Treball en Xarxa és un espai 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.
Les institucions i entitats amb les que des d’ADFO potenciem el treball el xarxa són:

Serveis Socials
de la comarca d’Osona

ADFO tenim els programes de la Generalitat de Catalunya següents:

Programa de Garantia
Juvenil - Integrals de la
Generalitat de Catalunya

Programa SIOAS de la
Generalitat de Catalunya

Programa Agència de
Col·locació de la
Generalitat de Catalunya
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Sense vosaltres, tot això no hagués
estat possible.

GRÀCIES
GRÀCIES
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Carrer Sant Pere, 9 baixos
08500 Vic (Barcelona)
T. 93 883 29 49
Whatsapp (dèficits auditius)
608 48 03 01
adfo@adfo.cat

www.adfo.cat

