MEMÒRIA SOCIAL

2008

GESTIÓ 2008

L’exercici 2008 l’hem centrat a millorar els sistemes de gestió que han
permès augmentar la qualitat de vida de la persona i la participació activa en
el seu itinerari de vida.
A 31 de desembre de 2008, la plantilla total de la Fupar era de 385 persones
de les que 307 eren persones amb discapacitat (301 amb discapacitat
intel·lectual, 6 amb discapacitat física o sensorial).

CARTA DE SERVEIS

PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES

UNITAT DE SUPORT A L’ACTIVITAT
PROFESSIONAL,
PER
A
PROMOURE
ELS
HABITS
LABORALS

EL CENTRE ESPECIAL DE
TREBALL, PER A AFAVORIR
LA INSERCIÓ LABORAL

SERVEI DE LLEURE , PER A
PRACTICAR
ESPORT
I
GAUDIR
D’ACTIVITATS
SOCIOCULTURALS

El desenvolupament de les capacitats de les
persones 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 millorar-ne els aspectes rehabilitadors,
terapèutics, d’integració social i adaptació a l’entorn
laboral.

Afavorim la inserció laboral i assegurem un
treball remunerat a través de la jardineria, el
rentat de cotxes, la neteja de grans superficies,
el termoenvasament, impressió digital tèxtil i
manipulats, la floristeria i el garden.

Servei orientat a la formació en el lleure, a la
pràctica esportiva i a la participació
d’activitats culturals i d’oci.
Proporciona la integració social i fomenta la
participació en activitats en la comunitat

CENTRE OCUPACIONAL, PER
A POTENCIAR EL MÀXIM
DESENVOLUPAMENT
PERSONAL I SOCIAL

Servei que treballa per aconseguir el màxim
desenvolupament personal i social de les
persones amb les activitats d’ajustament i la
teràpia ocupacional.

PROGRAMA
D’AUTONOMIA
A
LA
LLAR, PER A VIURE AMB
INDEPENDÈNCIA

Fomentem l’autonomia en les tasques de la
llar, mitjançant l’assistència de professionals
en el propi domicili.

SERVEI D’ACTIVITATS PER A
LES FAMÍLIES, PER A DONAR
SUPORT I ORIENTACIÓ

Accions formatives, visites a d’altres serveis,
grups de suports a pares, familiars i germans i
trobades amb tots els familiars per fomentar
l’acostament i el treball global en pro la qualitat de
vida de la persona amb discapacitat intel·lectual.

VALOR AFEGIT A LA TASCA DIÀRIA
Objectius fundacionals
Proporcionar activitat laboral, formació professional, cultural i d’atenció diürna a persones adultes
amb discapacitat intel·lectual i amb minusvalideses físiques o sensorials.
Compromís de l’equip
Per a proporcionar benestar a la persona amb discapacitat i oferir uns serveis de qualitat,
perseguim l’eficàcia de gestió, orientada a la satisfacció de les persones que atenem.
Qualitat de servei
Basem la nostra feina en la qualitat, pel que disposem de sistemes de gestió i millora continua
dels serveis assistencials i productius.
Experiència
Els 37 anys d’experiència han configurat la base per a una atenció individualitzada i de suport
segons les necessitats de cada persona.
Formació dels professionals
Formació continuada i reciclatge dels professionals per a garantir la màxima rendibilitat social del
projecte i apostar per les capacitats i no per les limitacions dels usuaris atesos.

PERSONES

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

INDUSTRIAL

Manipulat / termoenvasat /
impressió digital tèxtil
magatzem

GARDEN
SERVEIS

Jardineria
Neteja exteriors i de
parquings

RENTATGE DE COTXES
NETEJA INSTAL·LACIONS

TOTAL CET
CENTRE OCUPACIONAL

31.12.2007
PERSONES AMB
PERSONES DE
DISCAPACITAT
SUPORT

31.12.2008
PERSONES AMB
PERSONES DE
DISCAPACITAT
SUPORT

102

13

102

13

2
9
26

1
8
12

2
9
25

1
8
12

4

5

4

4

23
4
170

2

2

41

23
3
168

40

136

22

139

19

ADMINISTRACIÓ
PSICOSOCIAL

9
7
TOTAL

306

79

9
10
307

78

Distribució d’usuaris per àmbit d’actuació
RESIDÈNCIA

USUARIS 2008

%

242

79

Vallès Occidental

53

17

Altres comarques

12

4

Terrassa

TOTAL

307

Distribució d’usuaris per edat i gènere
TRAMS D’EDAT

Homes

De 18 a 30 anys

39

31

70

23

De 31 a 45 anys

83

48

131

43

De 46 a 60 anys

69

27

96

31

De 61 a 75 anys

5

5

10

3

196

111

307

64

36

TOTAL
%

Dones

Total

%

QUALITAT,

UN REPTE
La qualitat és l’abanderat de les nostres intervencions.
Hem realitzat la integració en la gestió de la qualitat de servei i la prevenció de riscos laborals. I
hem mesurat el grau de satisfacció dels usuaris, famílies i clients externs.
Amb l’objecte de conèixer els nivells d’eficàcia per assolir el compromís de proporcionar qualitat:
Analitzem els indicadors, amb l’objectiu de detectar oportunitats de millora
Anualment realitzem dues auditories internes i una auditoria externa per una empresa
especialitzada per a mesurar les desviacions produïdes sobre l’establert en els
procediments de referència.

UNITAT DE SUPORT A L’ACTIVITAT
PROFESSIONAL (USAP)
PROMOCIÓ DELS HABITS LABORALS I CAPACITATS PERSONALS

Oferim una atenció individualitzada a totes les persones del Centre Especial de Treball (Cet), per a garantir la
màxima autonomia en el desenvolupament de les habilitats laborals i donem suport per a afavorir la seva
integració social i comunitària.
Tot a través de la programació d’objectius del Programa Personal portat a terme per l’assessorament i
suport de l’equip multidisciplinari de monitors, psicòlegs i treballadors socials.

Anàlisi de les dimensions treballades en el programa
personal de cada usuari
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Inclusió social

Benestar físic

Relacions interpersonals

Benestar material

Benestar emocional

Autodeterminació

Desenvolupament personal

Drets

UNITAT DE SUPORT A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL

Desenvolupem cursos de formació laboral per a les persones
incorporades recentment en el Cet i de reciclatge per aquells
treballadors que requereixen adaptar-se a nous processos i exigències
del mercat.
Enguany hem impartit 7 cursos amb una participació del 40% de la
plantilla.

núm.
d’assis
tents

núm.
hores

Confecció industrial I

13

15

Confecció industrial II

8

15

2

40

Auxiliar administratiu de
magatzem

1

20

Classificar i arxivar
documentació clients

1

10

Manteniment de
plantes d’interior a
oficines i despatxos

2

28

Manteniment
d’enjardinament de
comunitats de veïns

2

60

Embolicar I
Embolicar ll

4
3

6
6

Auxiliar de caixera

2

60

Programes de formació
continuada

Industrial

Auxiliar de recepcionista

Participació
en els
programes
de formació
d’aprenents
Nombre de
persones
Total

Indus
trial

6

Jardin
eria

4

Neteja
de
superfí
cies

Centre
de
jardine
ria

Renta
t de
cotxes

0

1

8

Estructura

19

Per a les persones amb contractació indefinida s’han establert
accions de formació continuada.
S’ha gestionat de manera continuada el suport que rep cada
treballador, establint-se objectius laborals pel 73% dels treballadors
de CET.

Jardineria i
neteja de
superfícies

Centre de
jardineria

UNITAT DE SUPORT A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL

ANÀLISI DE LES CAPACITATS ADAPTATIVES
Durant l’any, amb l’objectiu de valorar les diferents capacitats adaptatives dels usuaris i poder establir un nivell basal,
s’inicia la anàlisi objectiva d’aquestes, mitjançant l’ICAP. Disposar d’aquestes dades ens permet tenir coneixement del
perfil de destreses de cada individu, facilitant la planificació de serveis i l’elaboració de programes personals.
Enguany s’ha realitzat el procés d’avaluació al 6,1 % de la població del Centre Especial de Treball.

La anàlisi de les capacitats adaptatives facilita la millor planificació i elaboració de programes personals, realitzant un
disseny acurat i encertat dels suports més adients i dimensions de la persona susceptibles de rebre’ls. Suposa una
millora en l’eficàcia de les intervencions dels professionals, i per tant, una millora de la qualitat de vida de la població
atesa.

ANÀLISI DEL PATRÓ CONDUCTUAL DE LA PERSONA
La anàlisi del patró conductual dels usuaris que presenten alteracions de conducta, ha implicat i ha suposat l’aplicació
d’un mètode sistemàtic d’anàlisi de la conducta a partir de:
•concreció de la conducta observada
•elecció de l’instrument de registre més adient
•definició dels espais de temps i situacions en que es realitza el registre
•realitzar observació i registre (freqüència, durada, gravetat)
La conjunció del mètode descrit, juntament amb una correcta mecànica de treball en equip, ens ha permès realitzar
aquesta anàlisi del patró conductual al 4% aproximadament del total d’usuaris del servei USAP.

[1] Inventory for client and agency planning

UNITAT DE SUPORT A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL

INTERVENCIONS TERAPEUTIQUES DEL SERVEI USAP

2%

7%

2%

20%

13%

56%

Estat d'ànim

Habilitats socials

Teràpia de parella

Ludopatia

Presa de decisions

El 88% d’usuaris atesos en el servei USAP ha fet ús del servei terapèutic individualitzat

Personalitat

CENTRE OCUPACIONAL
POTENCIAR EL DESENVOLUPAMENT PERSONAL I SOCIAL

La qualitat de vida de les persones ha estat l’objectiu prioritari potenciant un model on la persona ha estat la protagonista
del seu projecte de vida i s’han buscat tècniques per a que participés activament en el programa individual.

Un equip multidisciplinar format per educadors, psicòlegs, pedagogs, treballadors socials, logopeda, psicomotricista,
fisioterapeuta, musicoterapeuta, ... han estat el suport imprescindible.

Projecte de gent gran adreçat a persones amb unes necessitats específiques per edat o deteriorament
Desenvolupament de treballs artesanals
40 activitats setmanals d’ajustament personal
37 sortides, visites, convivències, viatges...al llarg de l’any

CENTRE OCUPACIONAL

Les activitats d’ajustament i la teràpia ocupacional són les grans ocupacions de les persones
al servei de centre ocupacional. El 80% de persones han treballat amb més de 10 tipus de
treballs diferents.
L’any 2008 s’inicia la anàlisi objectiva de les capacitats adaptatives dels usuaris, mitjançant
l’ICAP. Disposar d’aquestes dades ens permet tenir coneixement del perfil de destreses de
cada individu, facilitant la planificació de serveis i l’elaboració de programes personals.
Durant l’any 2008 es passen 50 ICAPS al centre ocupacional

AJUSTAMENT
PERSONAL
44%

TERAPIA
OCUPACIONAL
56%

*fupar 2008

14

CENTRE OCUPACIONAL

Elaboració d’un projecte de gent gran per 20 persones que per la seva edat o
deteriorament necessiten gaudir d’activitats o suports diferents a la resta de persones del
centre per tal de mantenir la seva qualitat de vida.

*fupar 2008

15

CENTRE OCUPACIONAL

Elaboració d’un projecte de sexualitat, preparació de material, sessions i metodologia
concretant sessions per millorar la salut sexual, la higiene i les relacions interpersonals
de les persones ateses.
S’ha treballat en un projecte innovador que implica la participació persones diàriament
en escoles normalitzades per treballar projectes d’hort i compartir altres activitats amb
els alumnes.

*fupar 2008
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CENTRE OCUPACIONAL

Treballem les dimensions de qualitat de vida mitjançant diverses activitats

ACTIVITATS

BENESTAR
FÍSIC

PARTICIPANTS

Fisioteràpia

61

Tennis

15

Bàsquet

21

Musculació

27

Futbol

9

Pàdel

8

Petanca

25

Natació

59

Judo

52

Aquagim

31

Tennis taula

25

CENTRE OCUPACIONAL

POTENCIAR EL DESENVOLUPAMENT PERSONAL I SOCIAL

ACTIVITATS

RELACIONS
INTERPERSONALS

PARTICIPANTS

Assemblea
Comunicació
Psicomotricitat

129
15
28

Lectura premsa

71

Bon Dia

45

Jocs Taula

7

Gent Gran

18

ACTIVITATS

BENESTAR
EMOCIONAL

PARTICIPANTS

Lleure Menjador

67

Passeig animals

6

Musicoterapia

58

Arterapia

5

Taller memòria

9

CENTRE OCUPACIONAL

PRACTICAR ELS HÀBITS I LES RUTINES

ACTIVITATS

DESENVOLUPAMENT
PERSONAL

PARTICIPANTS

Cuina

21

Jardineria

15

Llistes assistència

5

Informàtica

30

Costura

9

Higiene

136

Aprenentatges

21

CENTRE OCUPACIONAL

LES SORTIDES, VISITES I VIATGES SÓN UN MITJÀ
D’INCLUSIÓ SOCIAL

*fupar 2008
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CENTRE OCUPACIONAL

El treball, entès com a teràpia s’adapta a les persones per
que tinguin capacitat laboral amb qualitat i es sentin
autorrealitzats

PROGRAMA D’AUTONOMIA A LA LLAR
PER A FOMENTAR LA VIDA INDEPENDENT

El servei de suport a l’autonomia a la llar iniciat l‘any 2007 vetlla per a que les persones que viuen
soles o en parella en el seu domicili gaudeixin de seguretat i estabilitat.
El programa és adequat per persones amb un elevat grau d’autonomia i assegura un suport
professional durant unes hores setmanals. Durant el 2008 s’ha ofert el servei a 11 persones.

COMPROMÍS AMB LES FAMÍLIES,
PER A OFERIR ORIENTACIÓ I SUPORT

Garantir que les famílies promoguin les necessitats de les persones amb disminució i estiguin
formades, és una manera d’incidir positivament en la seva vida.
Oferim en aquest àmbit diversos tallers i activitats a assolir aquests objectius:
Programa de suport als germans Grup de suport per a germans amb la participació de 8
persones, familiars de 8 usuaris sota la coordinació de l’equip de treball social.
“Cafès amb companyia” Grup d’ajuda mútua en el que van participar 10 famílies per donar,
rebre, compartir informació i buscar solucions adaptades a les necessitats de cada nucli familiar.
Programa d’atenció a les famílies Per incrementar el teixit social i de relació entorn els familiars
d’usuaris de la Fundació.
Acció

Període

núm. de participants

Reunió de pares / familiars

Abril

80

Trobada familiar

maig

106

Trobada Nadalenca

Desembre

160

COMPROMIS AMB LES FAMÍLIES

Cicle de conferències Adreçat als pares i/o familiars de referència dels usuaris, així com de
familiars de referència de persones amb discapacitat psíquica de la ciutat i professionals del
sector.
Cicle de conferències

Període

núm. d’assistents

6.02

50

Prestació de l’ICASS i la llei de la
dependència

6.05

80

La mort i el dol en les persones amb
discapacitat

12-16 i
19. 05.09

12

El paper dels germans amb fills amb
discapacitat

22.10

50

Compatibilitat de les prestacions i
pensions de la seguretat social

SERVEI DE LLEURE,
FOMENT DE LA PRACTICA DE L’ESPORT I EL TEMPS LLIURE

Atendre a la persona com a globalitat, cobrint l’àmbit laboral, l’autonomia personal i també el lleure és un objectiu
àmpliament treballat el 2008.
Amb la pràctica esportiva i l’organització d’activitats socioculturals aconseguim cuidar el benestar físic amb el
manteniment de la salut i el benestar emocional.

SERVEI DE LLEURE

Activitats de formació d’adults

núm.
hores

núm.
assistent
s

Cultura General

52

13

Informàtica - Revista

100

26

Grup d’amics

28

24

Punt de creu

30

5

Manualitats

31

23

Festa cloenda
Taller de country
Teatre
Billar

116
8

11
17
11

Altres activitats lúdiques

núm.
assistents

Gimnàstica correctiva

21

Piscina Vallparadis

13

Vacances d’estiu

56

Ball de disfresses

110

Festiu d’estiu

150

Festa de Nadal

185

SERVEI DE LLEURE

Activitats de cap de setmana

núm.
assistents

descripció

Sortida al Tibidabo

Visita al parc d’atraccions

43

Futbol Club Terrassa

Presenciar partits de futbol Club Terrassa

30

Sortida dinar per dijous gras

Sortida festiva

12

Sortida a les Festes de la Mercè

Visita a la ciutat de Barcelona per la Festa Major

Participació Esplais

Participació a l’esplai de Creu Roja

112
10

PROTAGONISTES NOSALTRES
En el 2008 el muntatge escènic que combina actuacions de dansa, playback i música en directe interpretades per 24
persones amb discapacitat intel·lectual, ha representat l’espectacle en 3 ocasions.

Nom de l’espectacle

Data

Localitat

Actuació del conjunt musical

17.05.08

Castelldefels

Contratemps, en temps de vacances

04.10.08

Rubí

Fets quoatidians

21.12.08

Terrassa

SERVEI DE LLEURE

CLUB ESPORTIU PINGÜÍ
• El Club Esportiu Pingüí, promogut per la Fundació Privada President Amat Roumens, es va constituir el 1 de juny de 1994 com
a entitat sense afany de lucre amb la finalitat de fomentar, i desenvolupar la pràctica de l’activitat física i esportiva en el col·lectiu
de persones adultes amb discapacitat psíquica.
• La temporada 2008 el club ha comptat amb 61 socis de l’escola L’Heura, PRODIS, Verdisseny, Teixidors i Fupar.
• Les modalitats esportives practicades han estat bàsquet, natació, tennis taula i petanca. S’ha incorporat com a nou esport el
Hockey apadrinat pel Club Egara i s’ha jugat el primer partit el 14 de juny dins el Festival del Hockey Català.
• Els components de les modalitats esportives de bàsquet i petanca han participat en 13 jornades de competició de lliga, els de
tennis taula han disputat 6 jornades de lliga i tots els esportives han competit en els Campionats de Catalunya organitzats per
l’ACELL (Federació Catalana d’Esports i Lleure per a persones amb discapacitat psíquica) i en el Campionats d’Espanya
organitzats per la FEDDI (Federación Española para personas con discapacidad intelectual).
Campionat

Data

Localitat

núm. participants

C. Catalunya de natació

27.01.08

Sabadell

8

C. Catalunya de bàsquet

18.05.08

Blanes

23

C. Catalunya de tennis taula

16.12.07

Tordera

8

C. Catalunya de petanca

13.04.08

La Seu d’Urgell

15

C. Espanya de natació

28 al 2.03.08

Elx (Alacant)

8

C. Espanya de bàsquet

24 al 27.04.08

Burjassot (València)

16

C. Espanya de tennis taula

5 al 8.06.08

Cienza (Murcia)

8

C. Espanya de petanca

5 al 8.06.08

Cienza (Murcia)

9

PARTICIPEM EN ACTIVITATS DEL NOSTRE ENTORN,
PER ESTAR A LA COMUNITAT

Participació en òrgans
Punt de la discapacitat de l’Ajuntament de Terrassa
Membres del Consell de Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa
Membres de la Xarxa d’educació

Participació en esdeveniments culturals de la ciutat
V edició de la Fira Modernista
Cavalcada de Reis
Festa Major de la ciutat
Festa de dijous gras

PARTICIPEM EN ACTIVITATS DEL NOSTRE ENTORN

Col·laboració en l’estudi de l’escala CANDEX-DS

El mes d’octubre del 2008 iniciem un conveni de col·laboració amb el Servei Especialitzat en
Salut Mental per a persones amb Discapacitat Intel·lectual (SESMDI) de l’Institut d’Assistència
Sanitària (IAS), ubicat al Parc Hospitalari Martí i Julià de la ciutat de Salt, per a la realització del
següent estudi: “Adaptació i Validació de l’escala CAMDEX-DS”
La justificació i l’objectiu d’aquest estudi és poder disposar d’instruments suficientment adaptats
i vàlids per al col·lectiu de discapacitats intel·lectuals que ens permetin detectar processos de
deteriorament cognitiu

Coordinació amb serveis derivats
Seguint la línia de treball centrat en la millora màxima del benestar de la persona i del seu entorn més
proper (família, amics, barri i comunitat en general) s’han aprofitat els recursos existents en la xarxa
sociosanitària promovent aquells contactes i coordinacions necessàries per assolir els objectius previstos
per a cada persona.

ENS RECICLEM,
PER A MILLORAR-NE LA GESTIÓ I ATENCIÓ A LES PERSONES

La formació continuada dels professionals és molt important per a millorar-ne els coneixements i
l’aplicació pràctica en la gestió diària.
Anualment es dissenya el pla de formació, amb diferents accions formatives. Enguany hem
destinat un total de 1.985 hores a millorar el coneixement.

CONTRIBUIM A LA FORMACIÓ DE NOUS ALUMNES,

Persones en pràctiques
Cada any rebem peticions per a tutoritzar pràctiques prelaborals de diferents escoles d’educació especial en el nostre centre.
I tenim signat conveni de col·laboració amb diferents universitat i escoles de cicles formatius per a formar professionals en psicologia,
pedagogia, treball familiar, treball social, educació social, jardineria, etc.
Enguany han sigut 31, els alumnes que han realitzat estades de practiques tutoritzats per a professionals de la Fupar.

.

Centres formatius

núm. alumnes

FUNDACIÓ CECOT

2

FOMENT DE TERRASSA

3

CENTRE DE JARDINERIA L'HEURA

1

EEE CRESPINELL

3

ESCOLA L'HEURA

5

ESCOLA FÀTIMA

6

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

4

ESCOLA PIA TERRASSA

1

UNIVERSITAT DE BARCELONA

2

COL·LEGI Mª DE DEU DEL CARME

2

UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU

2

APOSTEM PEL FUTUR,

NOUS REPTES PER A ADAPTAR-NOS A LES NECESSITATS DE LES PERSONES

Potenciem la formació com a eina de
millora continua.

Estem planificant i redissenyant les
activitats per a donar resposta a
necessitats de les persones amb
deteriorament precoç i envelliment.

Cerquem noves activitats empresarials
per a garantir el treball de totes les
persones que formen la plantilla del
Centre Especial de Treball.

