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CARTA DE LA DIRECCIÓ
La memòria que teniu a les mans recull els fets més

destacats de l’any 2012.

Les accions realitzades i l’impacte en les persones
usuàries i en el nostre entorn, així com la relació amb
els nostres grups d’interès demostren la necessitat
de seguir treballant per a millorar la inclusió i el paper
actiu en la societat de les persones amb discapacitat.
Tenim molt camí per recórrer i molts objectius que
acomplir, pel que malgrat la conjuntura econòmica
tenim la voluntat de seguir sent un referent en la
creació de llocs de treball de qualitat i estables, així
com en el desenvolupament de programes d’atenció
diürna que permetin una clara millora de la qualitat
de vida i del nivell de satisfacció percebut per part de
les persones que atenem i les seves famílies.

Josep Ribera
Director - Gerent
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VISIÓ, MISSIÓ I VALORS

La nostra visió

La nostra missió

Fupar aspira a convertir-se en una entitat sostenible i de referència, pel que fa a la gestió
d’alternatives laborals adaptades, així com també a la programació de plans d’atenció per a les
persones usuàries i les seves famílies.
Per això, treballem contínuament gestionant
amb eficiència el centre especial de treball i tots
els serveis i programes d’atenció a la persona
que permetin contribuir a desenvolupar el seu
projecte de vida, mantenint una coherència en
les activitats i decisions diàries de tots els professionals, així com en els impactes de les seves
actuacions i com aquestes són percebudes per
les persones usuàries, la clientela i altres grups
d’interès.

Som una entitat d’economia social i sense finalitat de lucre, creada per a generar oportunitats
laborals estables i de qualitat, formació professional; així com també serveis assistencials
d’atenció terapèutica i activitats socioeducatives en el temps de lleure per a persones adultes
amb discapacitat, prioritàriament intel·lectual;
amb l’objectiu final i específic d’aconseguir tant
com sigui possible la capacitació professional,
el desenvolupament ple dels seus interessos, la
participació a la vida social i econòmica i la millora de la qualitat de vida.
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Els nostres valors:

les 3 Q de la Qualitat

Q Q
Q

Qualitat de relació

Qualitat de servei

Qualitat de vida

Q . Qualitat de servei
Dinàmica
Ajustem l’estratègia a mesura que es produeixen variacions en
l’entorn per a esdevenir una entitat en continu aprenentatge.
Referent
Innovadora per a oferir nous serveis, nous productes, i nous camins que permetin augmentar el nombre de persones contractades, el més alt grau d’inclusió, autonomia i qualitat de vida de les
persones amb discapacitat.
Líder
El lideratge, com una gestió eficient, l’entenem des de dos eixos:
El desenvolupament d’un model d’empresa social capdavantera
En la formulació de programes centrats en la persona
Eficient en la gestió
Utilitzem eficaçment els recursos disponibles a través d’una planificació efectiva i acurada, basada en la anàlisi de dades i la millora continua.
Transparent
Contribuïm en l’assoliment d’una societat millor, fent que la gestió
sigui transparent, tant en els resultats obtinguts, com en els mitjans utilitzats, i donem comptes de la seva utilització i resultats.
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Q . Qualitat de vida

Q . Qualitat de relació

Compromesa
Prioritzem la defensa dels drets de les persones amb discapacitat.

Professional
Cada membre de la organització garanteix l’acompliment de la missió, així com la voluntat de servei a la societat mitjançant una actuació basada en l’ètica, la professionalitat i responsabilitat. Per
això, la Fupar impulsa la formació continuada com a eix fonamental per a millorar les intervencions de gestió interna, la dirigida a
l’usuariat i la d’atenció a la clientela.

Inclusiva
Fomentem i promovem que la persona amb discapacitat
tingui una vida el més normalitzada possible en la seva
comunitat i oferim els suports necessaris en les diferents
situacions vitals.
Contribuïm permanentment a que les persones disposin
d’oportunitats de tenir relacions personals i socials significatives.
Adaptable
Proporcionem activitats, ritmes i rutines adequades a la situació particular de les persones i fomentem, sempre que
sigui possible, l’ús dels serveis comunitaris.

Participativa
Donem impuls a la participació i comunicació amb els nostres entorns i grups d’interès, dotant-los de les eines i recursos necessaris
per a realitzar un treball en xarxa.
Proactiva
Promovem l’actitud preventiva per part de tots els professionals
per a aconseguir que l’usuariat i clientela rebin la millor atenció
possible.
Respecte mutu i dignitat
Les relacions interpersonals es fonamenten en el respecte mutu,
l’esperit d’equip, la col·laboració, la igualtat d’oportunitats i la no
discriminació.
Propera
Treballem per aproximar les sensibilitats individuals i aconseguir
unes millors relacions personals i laborals.
Reconeixem a la persona amb discapacitat com a persona de ple
dret, pel que establim una relació interpersonal fonamentada en la
reciprocitat.
memòria d’activitats 2012 fupar
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GRUPS D’INTERÈS

Les aportacions dels nostres grups d’interès ens ajuda
en l’acompliment de servei a les persones.

Clients Externs

Identificació dels grups d’interès

Finançadors públics

Finançadors privats
Mitjans de comunicació
Proveidors

Clients interns

Entitats socials

Plantilla

Competidors
Veïnat

Voluntariat
Patronat
Centres educatius

Persones amb discapacitat
suceptibles rebre servei

Alumnes en pràctiques
Distribuïdors
comercials

Persones amb discapacitat
Families
Compres clients
Clients particulars
Clients Finals
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Direcció
General

ORGANIGRAMA

Riscos Laborals
Vigilància de la Salut /
Servei Infermeria

RRHH

Sistemes Informació /
DOLP

Selecció

Formació
Comercial / Màrquiting
Nòmines

Control Desenvolupament

Gestió Qualitat

Administració

Sotsdirecció

Serveis assistencials
Atenció a les persones

Centre especial de treball
Àrees de negoci
Equips de Treball

Manipulats i
Termoenvasats

Responsable
Secció

Jardineria

Responsable
Secció

Equips de Treball

Neteja

Responsable
Secció

Equips de Treball

Impressió Digital
Tèxtil

Responsable
Secció

Equips de Treball

Centres de
Jardineria

Responsable
Secció

Equips de Treball

Rentat de
Vehicles

Centre
Ocupacional

Magatzem i
Logística

Equip Psicòlegs
Equip Pedagogs
Equip Treball
Social

USAP
Programa
Llar

Equip Suport Llar

Lleure

Equip de voluntariat

Formació
Ocupacional

Equips de Treball

memòria d’activitats 2012 fupar

9

PREMIS I
RECONEIXEMENTS
La Cambra de Comerç de Terrassa ha concedit un guardó
a la categoria “Millor iniciativa comercial i de serveis”,
per haver impulsat la producció d’un nou ambientador
artesanal fet a partir de paper reciclat amb una nova estratègia comercial i un packaging diferenciador.
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LES PERSONES ATESES

En el 2012, hem atès 454 persones amb
discapacitat en algun dels nostres serveis. Aquesta xifra suposa un increment
del 3,4% respecte al 2011, produït bàsicament per l’augment en les peticions
de treball i de serveis assistencials.

Centre Ocupacional

144

Centre Especial de Treball

185

Programa autonomia a la pròpia llar
Programes d’atenció eventual

Persones ateses
Atenció permanent

Atenció eventual

25

Usuariat que participa dels serveis de la Fundació amb un programa individual complet

Persones amb discapacitat que han rebut serveis de suport,
valoració i orientació o que participen únicament dels programes de formació ocupacional per a persones desocupades,
programes de formació en el lleure o programes d’activitat esportiva

108

2011

2012

353

346

86

108

439

454
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SERVEIS D’ATENCIÓ A
LES PERSONES
Prestem serveis per a millorar la qualitat de
vida de les persones amb discapacitat, que pel
seu funcionament requereixen d’intensitats
de suports intermitent, limitat i extens.

Serveis i Programes
Inserció laboral a través del Centre Especial de
Treball (CET)
Atenció diürna a través del Servei de Teràpia
Ocupacional i el Servei Ocupacional d’Inserció
(CO)
Suport a l’Activitat Professional (USAP) de les
persones treballadores del CET
Programa de Suport a l’Autonomia a la pròpia
Llar
Programa de formació en el lleure
Programa d’activitat esportiva a través del Club
Esportiu Pingüí
Programes de formació ocupacional
Orientació i assessorament familiar
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CRITERIS
METODOLÒGICS
Inclusió

Basem l’atenció a la persona
i la intervenció psicosocial en
el constructe de Qualitat de
Vida.
Aquest és un model global
que te la seva base en un conjunt de criteris orientatius que
dirigeixen l’estil d’atenció i la
metodologia aplicada.

Acompanyament
social

Atenció
individualitzada

Constructuvisme

Aprenentatge
servei

Model
de
competència
Enfoc
comunitari
treball
en xarxa

qualitat
de
vida

Suport
conductual
positiu
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Inserció
laboral
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Inserció laboral _ Centre Especial Treball

94

Industrial

30

Jardineria
Per a afavorir la màxima adaptació del treball a les persones
amb discapacitat, Fupar ha diversificat les seves unitats de negoci en sectors molt diversos.

20

RentatgeVehicles
Neteja

Jardineria
Rentat de cotxes
Serveis de neteja
Serveis industrials _ manipulat i termoenvasament
Impressió digital de suports publicitaris
Floristeria – centre de jardineria

185 persones
amb discapacitat
contractades

Floristeria – garden
Impressió digital textil
Serveis estructura

17
12
9

3

En el 2012 hem aconseguit mantenir el nivell
d’ocupació en xifres similars al 2011 malgrat
el comportament recessiu de la prestació de
demanda, produint-se un lleuger descens en
les persones contractades degut a per processos d’invalidesa, jubilació.

memòria d’activitats 2012 fupar

15

pixelada!!!

Atenció
diürna
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Atenció diürna
Servei terapèutic per a persones amb necessitats de suport limitat i extens, que trobant-se en edat laboral i acabat el corresponent període de formació acadèmica, presenten dificultats
per a incorporar-se al mercat de treball.
Les 144 persones ateses en aquest servei gaudeixen d’un programa d’atenció extens, en que mitjançant el disseny, execució
i reavaluació de més de 40 activitats i programes d’inclusió a la
comunitat, promouen la millora personal i social de totes elles.

STO 129
SOI 15

Els dos serveis del Centre Ocupacional – Servei Ocupacional
d’Inserció SOI i el Servei de Teràpia Ocupacional STO, innoven
en els seus programes d’ajustament personal i teràpia ocupacional per a oferir a tots els usuaris els suports individualitzats
i acompanyaments més adequats.

144 persones
ateses en el
centre ocupacional

Al 2012, un 59% del temps d’atenció, s’adreça a
desenvolupar activitats terapèutiques ocupacionals, mentre que el 41% s’ha destinat a dissenyar
i desenvolupar accions d’ajustament personal
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Carta d’activitats d’ajustament personal
ÀREES QUALITAT DE VIDA

BENESTAR
FÍSIC

AUTODETERMINACIÓ
DESENVOLUPAMENT
PERSONAL
BENESTAR EMOCIONAL

INCLUSIÓ SOCIAL

RELACIONS
INTERPERSONALS

BENESTAR MATERIAL

ACTIVITAT

NÚM. DE PARTICIPANTS

Fisioteràpia
Tenis
Tenis taula
Bàsquet
Musculació
Petanca
Indiaca
Wii
Judo
Natació
Aquagim
Lleure menjador

39
8
8
51
27
45
18
14
50
52
53
140

Biblioteca

3

Hàbits higiene
Hàbits menjador
Formació horticultura manteniment
Plantes exterior Fupar

144
139
39
7

Ioga
Formació pre-relaxació
Passejada animals
Musicoteràpia
Taller memòria

60
6
7
30
12

Compres
Suport a l’esport
Visites escoles
Hort amb la Llar
Hort escola Roser Capdevila
Hort escola Coloraines-Enxaneta
Enjardinament escola Coloraines
Hort escola Virolai
Hort escola Serra de l’Obac
Hort escola Pia
Suport administratiu
Gestions varies
Sortides i festes
Conversa amb avis de la Llar

7
1
53
13
20
8
6
9
13
13
2
5
144
10

Psicomotricitat
Assemblees
Lectures de premsa
Expressió corporal
Bon dia
Jocs de taula
Formació en habilitats socials

18
135
77
34
37
18
85

Paper reciclat
Manipulats
Horticultors
Gent gran

23
58
33
29
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En el 2012 han visitat Fupar més de 2.300 escolars per a
participar en diferents programes de treball amb la comunitat.

ACTIVITATS AMB LA COMUNITAT

NÚM. D’ESCOLES

NÚM. D’ALUMNES

Com es treballa a Fupar?

7

465

Gimcana a Fupar

4

235

Els Reis ja venen

14

968

Visites i trobades

8

676
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FORMACIÓ EN
HABILITATS SOCIALS

La formació per l’autonomia
S’ofereix formació continuada a les persones
assistides al CO per a millorar l’autonomia i
les habilitats socials.

FORMACIÓ EN AUTONOMIA

NÚM. PARTICIPANTS

NÚM. PARTICIPANTS

SALUTACIÓ

15

COMUNICACIÓ
NO VERBAL

32

COMUNICACIÓ
VERBAL

32

RECONÈIXER
EMOCIONS

6

NÚM. HORES

DESPLAÇAMENT AUTÒNOM
DES DE CASA A FUPAR

1

10

DESPLAÇAMENT AMB BUS

6

26

COMPRA A ESTABLIMENTS

5

23

DISTRIBUCIÓ DOCUMENTACIÓ

2

10

GESTIONS AL CENTRE CÍVIC

1

10
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BENESTAR FÍSIC

Cuidar la salut i el benestar ha
estat objectiu 2012
S’ha promocionat un estil de vida saludable i
adequat a la necessitat de les persones que
ha afavorit la salut i l’autocontrol .

FORMACIÓ EN TÈCNIQUES
D’AUTOCONTROL

5

MILLORAR EL CONEIXEMENT D’UN
MATEIX

8

DETECTAR PORS IRRACIONALS

3

DOTAR D’EINES PER FER FRONT A
SITUACIONS MOLESTES

SERVEI DE PODOLOGIA

40

SERVEI DE OPTOMETRIA

3

SERVEI FISIOTERÀPIA

39

PRACTICA D’ESPORT

144

NÚM. PARTICIPANTS

DOTAR A LA PERSONA D’EINES
D’AUTOCONTROL

IDENTIFICAR DISTORSIONS
COGNITIVES

NÚM. PARTICIPANTS

9
2
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Suport a
l’activitat
professional
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Suport a l’activitat professional
Àrees abordades pels equips d’usap
El desenvolupament de les capacitats i l’adquisició de
competències requereix el suport individual i la prestació
de serveis d’ajustament personal i social al Centre Especial de Treball per part de la Unitat de Suport a l’Activitat
Professional – USAP.
Monitors laborals, psicòlegs, treballadores socials, pedagogues, dinamitzadors socioeducatius i altre personal
especialitzat, dissenya programes d’intervenció que promouen la millora dels aspectes rehabilitadors, terapèutics, d’integració social i adaptació a l’entorn laboral de
les persones amb discapacitat contractades en el Centre
Especial de Treball.
Oferim seguiment individualitzat, teràpia de parella , formació laboral, reorientació laboral, assessorament familiar, coordinació amb agents de la xarxa sociosanitària, tallers cognitius, entrenament bàsic i avançat en tècniques
d’autocontrol, tallers d’habilitats socials, entre altres.

Resolució de problemes
Habilitats socials
Estat d’ànim
Desenv. personal i cognitiu
Teràpia de parella

25%
23%
21%
13%

11%

6%
Reaccions adaptatives 1%

Ludopatia
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Programa
d’autonomia a la
pròpia llar
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Programa d’autonomia a la pròpia llar
Apostem per a afavorir la vida independent d’aquelles
persones que presenten un nivell competencial òptim per
a autogestionar-se, ja sigui sola, en parella o amb altres
persones depenents.
Fomentem l’autonomia en el domicili i una activitat social
en l’entorn proper, mitjançant l’assistència de professionals en el propi domicili.
El servei es formalitza amb un contracte individual entre
tres parts; la persona receptora del servei, el prestador
del servei (Fupar) i l’administració pública que el finança
(ICASS).

25 persones
ateses en el
Programa Pròpia llar

Evolució programa autonomia a la llar
2012
2011
2010
2009
2008
2007
1

10

15 18 22

25

En el 2012 s’han incorporat 3 noves persones
usuàries fins a tancar l’exercici amb una xifra de 25
persones ateses.
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Promoció
esportiva
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Programa de promoció esportiva
El Club Esportiu Pingüí ofereix la possibilitat de practicar
activitat física i participar en competicions regulars de lliga i campionats esporàdics.
L’entitat, prioritàriament presta serveis als usuaris i
usuàries de Fupar, encara que atén sol·licituds de persones alienes a l’entitat.
Treballem amb el Consell Esportiu del Vallès Occidental
per a potenciar l’esport, en un entorn inclusiu, en el que
hi participen persones usuàries de Fupar, socis del Club
Esportiu Pingüí i esportistes dels diferents cicles educatius d’escoles de Terrassa.

5 seccions
esportives
amb 45 sòcies i
socis

Seccions espor tives
Bàsquet
Tennis taula
Hoquei
Natació
Petanca

Promogut per la Fundació President Amat Roumens
es va constituir com a entitat sense afany de lucre
el 1 de juny de 1994.
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Lleure
socioeducatiu
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Programa de formació en el lleure
Servei orientat a la formació en el lleure i a la participació
d’activitats culturals i d’oci.
Promociona la inclusió social i fomenta la participació en
activitats a la comunitat.

ACTIVITATS SOCIOCULTURALS.
CARÀCTER FORMATIU I
ESPAIS DE TROBADA
PUNT DE CREU
INFORMÀTICA / REVISTA
CULTURA GENERAL
EXPRESSIÓ CULTURAL
BALLS SALÓ
PERIODISME
COUNTRY
TREU PARTIT A LA TEVA IMATGE
MANUALITATS
GRUP TROBADA
GRUP D’AMICS
ESPAI NATURA

Promoció de l’autonomia
i foment de la sociabilitat
en el temps de vacances

NÚM. DE PARTICIPANTS
DONES

12

HOMES

23

NÚM. DE PARTICIPANTS
DONES

HOMES

4
8

0
12

1
8

2
9

2
1
4
4
13
2
7
0

3
3
6
0
14
3
14
6
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ESPAIS DE LLEURE COMUNITARI

NÚM. DE PARTICIPANTS
DONES

HOMES

CAVALCADA DE REIS

10
2
0
12
2

9
1
1
23
14

BÀSQUET
BARÇA-FUENLABRADA

6

16

FIRA MEDIEVAL MONTBLANC

4

2

EXHIBICIÓ BALLS DE SALÓ

1

2

SALÓ DEL COMIC

1
8
3

2
34
1

JORNADA FOTOGRAFICA

5
2

6
3

FLASH MOB

5

6

EXHIBICIÓ BALL COUNTRY

4

6

GIMNÀSTICA CORRECTIVA
CURS TAI TXÍ
CURS CUINA
LIPDUB CIUTAT DE TERRASSA

FIRA MODERNISTA
MERCAT D’INTERCANVI
SORTIDA AL TEATRE
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Programes
de formació
ocupacional
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Programes de formació ocupacional

PROGRAMES DE
FORMACIÓ
CONTINUADA

S’ofereix formació continuada a les persones contractades
en el Centre Especial de Treball i també accions formatives
adreçades a persones en situació de desocupació.

PARTICIPACIÓ
EN LA FORMACIÓ
D’APRENENTS

Núm.
de
persones

Núm.
de
programes

15

31

Jardineria Impressió
Digital

8

15

2

4

Centre
Neteja
de
exteriors
jardineria

2

4

1

1

Rentat
de
cotxes

2

2

NÚM.
HORES

Auxiliar de recepcionista

9

24

Prevenció riscos laborals

29

29

Reg

8

48

Auxiliar florista

3

206

Manteniment de flors

3

206

Costura

4

56

89

534

8

Ergonomia
Industrial

NÚM.
PARTICIPANTS

Operari camiller

2

352
15

Repartiment ambientadors

1

6

Operari neteja viària

1

154

Operari de neteja

3

118

4

16

4

10

5

12

Elaboració ambientadors

Operari de neteja vehicles
Habilitats socials
Grup entrenament bàsic
en tècniques d’autocontrol
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Hem impartit dues accions formatives finançades pel Departament Empresa i Ocupació a través dels Fons Social
Europeu dins el Programa Forma i Contracte per a persones
amb discapacitat intel·lectual en situació de desocupació.

AUXILIAR DE JARDINERIA
I CENTRES DE JARDINERIA

OPERARI DE NETEJA
VIÀRIA

NÚM. HORES

NÚM.
PARTICIPANTS

486 hores

10 persones

186 hores

8 persones
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Orientació i
assessorament
familiar
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Orientació i assessorament familiar
Accions formatives, visites a d’altres entitats, grups de suports a familiars, grups d’ajuda mútua, assessorament,
recolzament individualitzat i trobades amb familiars per a
fomentar l’acostament i el treball global en pro la qualitat
de vida de la persona amb discapacitat intel·lectual.

Grup de Trobada Crear una xarxa de suport entre
les famílies és un dels objectius bàsics. Hi van participar
un total de 12 persones.

“Cafès amb companyia” Grup socioterapèutic

en el que van participar 10 famílies per a donar, rebre,
compartir informació i buscar solucions adaptades a les
necessitats de cada nucli familiar.

Grup d’Ajuda Mútua

PROGRAMA FORMATIU
ADREÇAT A FAMÍLIES
CAFÈS EN COMPANYIA
GRUP DE TROBADA
GRUP D’AJUDA MÚTUA

NÚM. DE
PARTICIPANTS

6
12
9

Modalitat d’intervenció
psicosocial que pretén reduir l’impacte negatiu de la cura
que a vegades poden experimentar els cuidadors i cuidadores no professionals amb la intenció de millorar-ne la
seva qualitat de vida, i la de les persones amb discapacitat intel·lectual. És un recurs que promou la relació entre
persones cuidadores que comparteixen una mateixa problemàtica.
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L’EQUIP DE
PROFESSIONALS

Grups de Qualitat

Consell de participació
de centre

Campanyes de prevenció
de riscos laborals

L’organització estableix mecanismes que fomenten la participació,
l’actualització de coneixements,
la seguretat i salut en el treball

Comitè de direcció

Professionals
89

Reunions tècniques

Programa de formació
continuada

Comitè de prevenció

89 persones vetllen pel benestar de les persones amb
discapacitat intel·lectual

Dades dels professionals
89
professionals

88,58
professionals
(mitja anual)

95,5%
contractació
indefinida

80% viu
a Terrassa

45% són dones
40 dones i 49
homes

11 persones tenen discapacitat
física o sensorial
(12,5%)

43 mitjana d’edat
10,7 anys mitjana
antiguitat
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Polítiques de conciliació

Seguretat i Salut

Fupar facilita les reduccions de jornada a les
persones que ho sol·liciten per a cursar estudis
o per a tenir cura de fills, persones dependents,
i en general escoltant les necessitats personals
per a intentar donar resposta i adaptar la millor
opció possible.

El comitè de prevenció vetlla per la seguretat i
salut de tot el personal.
El 2012 es van produir 14 accidents de treball
lleu, 10 sense baixa i 4 amb baixa mèdica que
van suposar 41 dies d’absència.
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Formació
La formació esdevé element clau per a l'estratègia assistencial i per a l'estratègia empresarial de les seccions laborals del CET.
Formació continuada
Ens hem format en plans d’intervenció conductual, recolzament conductual positiu, paquet Office, planificació i acció centrat en la persona.
Jornades i Congressos
Hem presentat les comunicacions “Psicoterapia grupal
aplicada: metodologia a favor de la calidad de vida” i “Competències en base a qualitat de vida respectivament” a les
VIII Jornades científiques internacionals d’investigació sobre discapacitat INICO Universitat de Salamanca.

Qualificació professional
1 persona ha obtingut la qualificació de
l’experiència professional a través del programa
Qualifica’t.
Dades de la formació impartida

887 hores de formació per a professionals
32 accions formatives
64 persones implicades

Presentació de la comunicació “Psicoterapia grupal aplicada, metodologia a favor de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con
trastornos de salud mental y/o de comportamiento” a IX
Seminario de Salud Mental y Discapacidad Intelectual de
FEAPS Extremadura.
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SUPORT A ESCOLES I
CENTRES DE FORMACIÓ
Fupar fomenta les practiques professionals,
mitjançant l’establiment de convenis amb
centres formatius per a realitzar estades a
diferents departaments de la Fundació, a la
vegada que contribueix a que joves escolaritzats en escoles d’educació especial realitzin
pràctiques prelaborals al Centre Ocupacional
o bé al Centre Especial de Treball.

Formació d’estudiants
Tenim establert conveni amb diferents centres
educatius per a acollir estudiants en pràctiques
•Centres de formació: CEIP Arco, Centre de
formació El Laberint, L’Estudem, Actiu Humà,
Col·legi Mare de Deu del Carme, Col·legi St.
Domènec Savio - Salesians de Terrassa, Escola
Pia de Terrassa, Foment de Terrassa, Fundació
Pere Tarrés
•Instituts d’Educació Secundària: IES La Serreta, IES Montserrat Roig, Institut la Ferreria,
Institut Ribot i Serra
•Universitat: UPC, UAB, UB, UNED, UOC,
Universitat Ramon Llull
•Escoles d’educació especial: Centre de
Formació i Treball Flor de Maig, Fundació
L’Heura del Vallès, Binomis, Crespinell, Fàtima
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MEDI AMBIENT
Tots els productes introduïts al mercat cotitzen al
Sistema Integrat de Gestió Ecoembes (punt verd).
Tots els residus que es generen en els nostres diferents processos productius són retirats i tractats
per gestors autoritzats assegurant d’aquesta manera el seu reciclatge o tractament en funció de
les seves característiques.

Any 2011

Any 2012

Contenidors (núm)

798

829

Plàstic (Kgs)

18.792

19.528

Disolvent (Kgs)

415

370

Cartró (Kgs)

16.354

18.955

Polièster

---

deixalleria

El Centre de Jardineria impulsa entre els
clients l’ús d’envasos de cartró (tipus safata) en comptes de l’ús de bosses de plàstic.
El Rentatge de Vehicles utilitza detergents
respectuosos amb el medi ambient i compta
amb un sistema d’aprofitament d’aigua que
permet recuperar fins a un 70 % de l’aigua
consumida.
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SATISFACCIO
DELS CLIENTS
Valoració de la satisfacció dels clients

rentatge

garden

industrial

Any 2011

73,9%

92,3%

75%

Any 2012

87,7%

97,2%

100%

jardineria

rentat

idt

91%

77,8%

---

---

---

91%

Valoració de la satisfacció de les persones ateses
USAP

CO

Any 2011

94%

87%

Any 2012

---

88%
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ACTIVITATS
DESTACADES
Aprenentatge i servei
Fupar va acullir la segona Jornada d’Aprenentatge
i Servei organitzat pel PAME i la Xarxa d’Entitats
Terrassa Educa.
Participem en el grup de treball d’Aprenentatge
– Servei (APS), organitzat pel Patronat Municipal
d’Educació de Terrassa (PAME).
Oferim propostes educatives que combinen processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat
en els que els participants es formen tot treballant
sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objecte
de millorar-lo.
Les nostres propostes educatives són:

L’hort a les escoles
Activitat nadalenca
Trobades esportives

Gimncama
Con es treballa a Fupar?
Olorem la primavera
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Projecte Enxarxa’t. Espai de voluntariat a Fupar.
El projecte Enxarxa’t ha organitzat diverses jornades formatives per
al voluntariat incorporat a la Fundació.

Fupar s’adhereix a COVET
La Coordinadora de Voluntariat de Terrassa (COVET) es va crear a
finals de 2011 amb l’objectiu de promocionar el voluntariat social
entre la ciutadania, intercanviar experiències i realitzar un treball
en xarxa.
Fupar en forma part com a estratègia per a fomentar el suport natural de les persones de l’entorn.

Decathlon desenvolupa la jornada de voluntariat corporatiu
amb persones de Fupar
Decathlon va comptar amb Fupar per a organitzar la seva jornada
de voluntariat corporatiu, en el que es van posar en pràctica habilitats esportives i socials a través d’activitats de bicicleta, tennis,
proves adaptades de bàsquet, partits de bàsquet i petanca.
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Projecte Residu Mínim
Fupar va formar part del grup de 15 empreses que, promogut
per l’Ajuntament de Terrassa, la Cambra de Comerç i Leitat
amb el cofinançament d’UnnimObraSocial, va participar en el
projecte RESIDU MINIM per a identificar els residus generats
a les empreses terrassenques, determinar quina és la seva
gestió i proposar mesures de millora per a al valorització dels
residus.

Ens adherim al Pacte per a l’Accessibilitat
Fupar donant compliment als objectius fundacionals es va adherir al Pacte per a l’Accessibilitat que te per objectiu el dret a
la accessibilitat universal.

Es consolida La visita del patge Xiu Xiu i la participació de
Fupar en la Cavalcada de Reis
Prop de 200 nens, nenes i familiars es van apropar a les
instal·lacions de la Fundació per a fer entrega a l’emissari
reial, de les cartes per a Ses Majestats el Reis. Un acte que
ens vincula a la ciutat. A més, fins a 35 persones de la Fupar
participen en la Cavalcada de Reis.
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Segueix-nos a:

@fupar

fupar

fundfupar

www.fupar.cat

