Memòria 2013
D’ACTIVITATS I COMPROMÍS SOCIAL
persones que
compartim valors
per crear un futur millor

Segueix-nos

www.fap.cat

Fundació Priva

Viu la FAP: Participa!
Et convidem a viure la FAP. A viure experiències inoblidables.
Ajuda’ns a créixer com a persones i com a organització.
Edita: Fundació Privada Àuria

ada Àuria
ÍNDEX

Salutació President.......................................................................................................... 05
Tendències....................................................................................................................... 06
Presentació...................................................................................................................... 07
1. Compartim valors, construïm futur.............................................................................. 08
- Dades bàsiques................................................................................................... 09
- Dimensions.......................................................................................................... 11
- Sistema de suports i serveis............................................................................... 15
- Fes el teu somni.................................................................................................. 18
- L’entorn, l’espai on cadascú hi té un lloc............................................................ 19
- Govern i estructura organitzativa........................................................................ 20
- Premis i distincions............................................................................................. 22
2. Accions, resultats i principals propostes de futur....................................................... 23
- Compromís amb les persones i la millora de la seva qualitat de vida............... 25
- Compromís per promoure canvis i implicar als principals grups d’interès......... 29
- Compromís per l’ampliació i diversificació de l’oferta de suports i serveis....... 33
- Compromís per l’impuls d’iniciatives d’economia social.................................... 38
- Compromís en enfortir la nostra organització.................................................... 41
3. Espais, Vivències i Veus............................................................................................... 50
4. Viu la FAP, participa-hi!................................................................................................ 54

Memòria 2013 - Salutació del president

Salutació del president
Teniu a mans la darrera edició de la Memòria d’activitats i compromís social de la
Fundació Privada Àuria, la FAP, on podreu trobar-hi l’eix de les accions i els resultats
obtinguts al llarg del 2013.
La FAP és una entitat compromesa amb el seu entorn i implicada en la promoció de les
persones, que la fan més gran, més viva, més sentida, més oberta, més singular. Usuaris,
tècnics, voluntaris, famílies, entitats socials i institucions que treballen colze a colze per
construir conjuntament el propòsit de fer millors persones per a un món també millor.
La FAP és un llarg camí d’aprenentatge i de servei. Aprendre de les capacitats de totes
les persones i prestar-los els serveis -que aquí trobareu desglossats i detallats- perquè
siguin més autònomes i autosuficients. Des de la vocació de servei i la voluntat de servir.
Permeteu-me, doncs, que us demani la vostra complicitat per endinsar-vos en la lectura
d’aquestes pàgines i compartir amb nosaltres l’orgull de ser part d’una gran família.
Molt cordialment,

Marcial Franquesa
President de la Fundació Privada Àuria
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Tendències
Preparar una memòria és sempre un exercici de transparència. La transparència és la
nostra millor eina de difusió social. El nostre propòsit és mostrar una entitat que gestiona
correctament els recursos econòmics públics que ens assignen les polítiques de protecció
de les persones amb perill d’exclusió social.
En aquests temps especialment difícils, tenim un repte apassionant amb les nostres
persones. Necessiten mantenir projectes rendibles, però, destinats a millorar
sensiblement la inclusió social, l’autonomia personal i la integració en l’entorn.
Per això, cal posar en relleu la importància que per a nosaltres té la concertació dels
serveis a través de la Generalitat de Catalunya que permeten l’estabilitat de fons, la
viabilitat del funcionament de la Fundació i la garantia dels serveis que oferim.
En aquest sentit serem proactius per treballar des de la innovació en aquests programes
proposant millores que facin possible la sostenibilitat, amb accions i polítiques que
sensibilitzin el nostre entorn social, els nostres governs i els nostres companys de sector.

Miquel Canet i Sabaté
Gerent Fundació Privada Àuria
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Presentació
La memòria que tens a les mans pretén explicar-te amb més detall què és la
Fundació Privada Àuria, i quines han estat les seves realitzacions principals
durant l’any 2013, així com fer un balanç de les fites aconseguides, posant
accent al nostre compromís de generar més valor a les persones i a la societat.
Estructurem els continguts en tres grans apartats:
En el primer, compartim valors construïm futur, expliquem la FAP i detallem
les dades bàsiques.
En el segon apartat, accions, resultats i propostes de futur, exposem els
resultats aconseguits, les iniciatives i les accions més rellevants, i les propostes
de futur, agrupades en les cinc grans dimensions estratègiques.
En el tercer lloc, deixem pas a la FAP més genuïna: la de les emocions, que
anomenem espais, vivències i veus, i et vol explicar el nostre dia a dia des
de les pròpies persones que la formem.
Finalment, destaquem que la memòria s’ha realitzat d’acord amb els criteris de
la “Guia per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat”, del Global reporting
initiative, en la versió g3.
Esperem que et sigui interessant i t’apropi una mica més a la nostra realitat.
Sabem que és una memòria plena de dades, però també de treball, valors
i experiències.
Gràcies pel teu temps i el teu interès.
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Dades bàsiques
La Fundació Privada Àuria és una entitat sense ànim de lucre d’iniciativa social al servei
de les persones amb discapacitats i de la societat. Comença l’activitat l’any 2006. Exerceix les
seves funcions a Catalunya amb especial incidència a la comarca de l’Anoia. No obstant, pot
actuar a la resta del territori de l’Estat Espanyol així com a escala internacional.
Es regula en un marc general, jurídic i de drets:
1. La convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les persones ambdiscapacitat.
2. La legislació catalana en matèria de fundacions i de serveis socials.
3. Les diverses normes administratives en matèria de concertació subvencions.
Els instruments propis de regulació i estratègia són els següents:
1. Estatuts de la Fundació (actualitzats el 2012) i el Reglament de règim intern i de
relacions laborals (2008)
2. El Codi Ètic i de bon govern (2010).
A la Fundació Privada Àuria compartim els valors:
Autonomia

Igualtat

Dignitat i
respecte

Accessibilitat

El Codi Ètic i de bon
govern de la FAP
Qualitat i
millora

Participació

Video Còdi Ètic a Youtube

Suport mutu Transparència
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Per fer d’aquests valors una realitat, ens basem en els compromisos adquirits i ens valem dels
següents instruments:
1. El Comitè d’ètica
2. La Formació en valors
3. El Pla de reflexió ètica.
4. La Síndica de les persones
5. Eina de monitorització per l’anàlisi de les activitats

Pla estratègic 2013- 2015 amb tres prioritats
1. Autonomia i participació
Promoure i crear en cada persona les millors
condicions per a l’autonomia i la participació.
2. Innovació i sostenibilitat per la qualitat
Crear línies d’innovació que aportin valor mitjançant actuacions diferents i rellevants sota
els principis de sostenibilitat.
3. Cooperació i emprenedoria social
Cooperar per una transformació d’entorns i
emprendre iniciatives d’economia social.
Treballem per ser:

“Una entitat líder en iniciatives de suport integral per l’autonomia i qualitat de
vida de les persones, a través de solucions innovadores i cooperatives que
contribueixin a la sostenibilitat i el progrés econòmic i social.”

Juntament amb Taller Àuria S.C.C.L, formem el Grup Àuria i cooperem per generar oportunitats de
treball, de participació social i de millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat o risc
d’exclusió social.
El Grup Àuria aglutina una base social de 842 persones entre usuaris,
treballadors i voluntaris.

Grup Àuria

842

persones
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Dimensions

Destaquem tres variables que donen la informació bàsica de les dimensions de
la Fundació en l’any 2013.

455

persones
usuàries

109

professionals

Total
ingressos

3.352.509 €

Contrastant les dades amb els tres últims anys podem assenyalar:

- Un increment de més del 9,11% en les persones ateses que es
correspon a l’augment de places i obertura de dos nous serveis: el CAE (Centre
d’atenció especialitzada) i el SOI (Serveiocupacional d’inserció).

- Un augment de treballadors del 10,10% de la plantilla respecte
l’any 2012 fruit de l’ampliació i creació dels nous serveis.

- Augment d’ingressos d’un 0,40% respecte l’any anterior corresponent a
l’increment de places i obertura de nous serveis a partir del mes de novembre.

11

12

Memòria 2013 - Compartim valors, construïm futur

Altres dades de les persones usuàries, els equips professionals i els recursos econòmics:

Les persones usuàries
Les dades que corresponen als usuaris estan agrupades en funció de les següents variables: sexe,
edat, procedència, tipus de discapacitat i intensitat de suport.

Sexe

Poblacions de procedència

Homes

Les poblacions de procedència
són bàsicament de la comarca
de l’Anoia. Amb la concertació
de places amb l’administració
pública, el nostre àmbit servei
s’amplia a tot Catalunya.

Dones

Edat
Més de 61
Igualada 51,28%

Menys de 30

Vilanova del Camí 13,68%
Santa Margarida de Montbui 8,55%

De 51 a 60

De 41 a 50

Piera 5,98%
Masquefa

De 31 a 40

2,99%
Altres 17,52%

Tipus de discapacitat

Intensitat de suport
Intermitent
Generalitzat

Discapacitat
intel·lectual
Problemes
de salut
mental

Limitat
Extens

El col·lectiu de persones que atenem, majoritàriament, tenen discapacitat intel·lectual. L’edat mitjana
es situa en els 43 anys, un any per sota la mitjana
d’edat de l’any passat.

El 57,62% de les persones ateses requereixen un
nivell de suport molt alt.
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Equips professionals
La composició de la plantilla actual en relació amb les variables de sexe, edat, àmbit territorial de procedència i
formació és la següent:
Més de 61

Sexe

Edat
De 51 a 60

Homes

Menys de 30
De 41 a 50
Dones
De 31 a 40

Tot i l’increment en 1,72% d’homes respecte l’any
passat, som una entitat formada majoritàriament
per dones.

Els equips professionals de la Fundació són joves,
el 67,9% de la plantilla és menor de 40 anys. Una
gran majoria viu a la comarca.

Formació

Jornada
Complerta

Parcial

Contractació
Indefinits

Temporal

El 33% dels professionals tenen titulació de
grau superior (llicenciatura o diplomatura), el
58,7% estan acreditades en estudis secundaris,
principalment de cicles superior i grau mig de
l’àmbit sanitari, social o educatiu. La resta del
personal, un 8,30%, acredita estudis primaris.
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Els recursos econòmics
Comptant, un any més, amb l’esforç i implicació de tots els
professionals per cercar solucions de gestió innovadores,
cooperatives, sostenibles i gràcies també, a la capitalització i la
solvència econòmica generada en anys anteriors, la Fundació ha
tingut un excedent en el balanç del 2013.

Resultat exercici

125.651€

Total Ingressos................................................................3.352.509 €
Ingressos per activitats............................................3.216.425 €
Altres ingressos de les activitats..................................18.785 €
Subvencions en capital.................................................99.499 €
Altres resultats................................................................5.474 €
Ingressos financers........................................................12.325 €

Total Despeses ...............................................................3.226.858 €
Aprovisionaments........................................................145.557 €
Altres despeses d’explotació......................................583.674 €
Despesa de personal................................................2.214.307 €
Formació........................................................................32.817 €
Amortitzacions.............................................................216.297 €
Despeses financeres.....................................................34.206 €
L’informe d’auditoria de comptes anual, realitzat per Mensa y Tusal, S.L.P
R.O.A.C núm. S0185. Aquest informe està disponbile a la web www.fap.cat
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El sistema de suports i serveis
Acompanyem les persones en tots els àmbits de la vida perquè siguin més autònomes, autosuﬁcients, capaces i felices.
Vida independent
Integra els suports i programes que fan possible una vida autònoma i independent.
- Programa d’autonomia a la llar: Donem suport individualitzat
a beneficiaris que viuen de manera independent. El 2013 se’n van
beneficiar 22 persones. Malgrat la retallada patida durant el
2013, l’entitat continua apostant per aquest servei i per l’ampliació
del nombre d’usuaris.
- Servei d’atenció domiciliària: servei privat de nova creació.
Oferim una atenció personalitzada per poder fer les activitats
bàsiques de la vida diària. S’ha donat servei a 6 persones.

PALL

22 persones

SAD

6 persones

- Servei d’inserció especialitzat. Agència de col·locació
homologada pel Servei d’ocupació català: Assessora, forma i
acompanya a les persones aturades amb discapacitat en el procés a
la inserció laboral. També actua de punt de trobada amb empresaris.
En el transcurs del 2013, el servei ha atès a 98 persones.

SIE

- Centre Josep Orgué per a la promoció de l’autonomia personal
i l’accessibilitat universal: Centre concertat. Obert i gratuït a
tota la ciutadania. Assessora i informa a les persones en situació de
dependència, famílies, professionals o entitats en la utilització de
productes de suport i ajuts tècnics. Durant l’any ha rebut 739 visites.

CJO

98 persones

739 visites
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- Servei de suport en el lleure: Ofereix un ampli catàleg d’activitats
per gaudir del temps lliure. 125 persones han utilitzat aquest servei,
ja sigui en viatges i sortides en èpoques de vacances com utilitzant el
programa de lleure diari.
- Servei de respir: Servei privat, adaptat a les demandes i necessitats de
les persones cuidadores, fent ús del servei 53 dies l’any.

LL

125
persones
Respir

53 dies

- Altres serveis complementaris
Són serveis opcionals i abonats integrament per les persones usuàries.
- Transport especialitzat: 112 persones han utilitzat el nostre servei de transport de
les quals 16 han utilitzat les nostres furgonetes adaptades.
- Servei de cuina – menjador: Una mitjana de 106 persones diàries utilitzen el
servei de menjador, majoritàriament persones en l’àmbit d’atenció diürna, concretament
del Servei de teràpia ocupacional.
- Acompanyaments al metge, gestions administratives... (632 visites).

Atenció diürna
Comprèn els serveis destinats a persones amb discapacitat intel·lectual o amb trastorns mentals severs.
Tenen diversos objectius que van des de la rehabilitació, la teràpia ocupacional o la formació laboral.
L’horari de funcionament és de dilluns a divendres de 9 del matí a 18h de la tarda.
- Centre d’atenció especialitzada: 16 places concertades el novembre del
2013. És un servei rehabilitador per a persones amb greus discapacitats que requereixen un suport intens i generalitzat per a totes les activitats de la vida diària.

CAE

16 places
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- Centre ocupacional: 125 places concertades per l’administració pública, destinades a persones adultes amb discapacitat intel·lectual. S’ofereix:
- El Servei de teràpia ocupacional : L’alternativa laboral per a
les persones adultes amb discapacitat que no tenen un nivell de
productivitat suficient.

17

CO

125 places

- El Servei ocupacional d’inserció: Destinat a la formació
laboral, potenciant i conservant les capacitats i hàbits laborals.
- El Servei de relaboral: És un servei subvencionat, amb 16 places,
que té com objectiu la formació laboral, amb la finalitat d’accedir a un lloc
de treball. Destinat a persones amb trastorn mental sever.

PL

16 places

Vida a la llar

Tenim 10 habitatges integrats a la comunitat, que donen cobertura a 68 persones
amb discapacitat amb diferents necessitats de suport en l’àmbit de la llar.
Des del novembre 2013 s’amplien 12 places de llar-residència i se’n concerten 68 de
les 69 places registrades. Així doncs tenim:
- Una residència per a persones greument afectades que planifica i organitza els suports
en base a una atenció integral durant les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.
- 9 llars- residència, on les persones que hi viuen mantenen una ocupació durant el dia.

10

habitatges

68
persones
S’amplien

12
places
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Fes el teu somni

Amb la finalitat de treballar per un futur millor de les persones amb discapacitat, per
a una societat que promogui condicions efectives de plena autonomia, participació i
igualtat, aquest any 2013 la Fundació ha impulsat la creació de dues noves àrees de
treball que s’han de desenvolupar plenament en els propers dos anys.

Cada persona un somni per fer, suport al projecte vital
L’àrea de suport al projecte vital neix per facilitar el creixement del projecte de vida de
cada una de les persones amb discapacitat, amb l’objectiu d’articular iniciatives que
acompanyin la promoció de la pròpia autonomia i la presa de decisions.
Perseguint aquesta finalitat, es presenten diferents programes que ajudin al creixement
personal i la participació social.
- Programa de comunicació augmentativa i alternativa: 8 beneficiaris.
- Programes de promoció i prevenció de la salut:
- 41 persones fan seguiment psicològic.
- 1.029 incidències d’infermeria ateses.
- Suport als projectes vitals: iniciem les proves pilot a 6 persones mitjançant
programes i suports que les orientin en l’assoliment del seu projecte de vida,
promocionant l’autonomia i presa de decisions.
- Consolidació i creixement del grup d’autogestors amb 13 participants.
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L’entorn, l’espai on
cadascú hi té un lloc
És l’àmbit de difusió, sensibilització i cooperació amb l’entorn proper i comunitari de les
persones amb discapacitat: les seves famílies, voluntaris, entitats socials i institucions.
La Fundació Privada Àuria s’obre al conjunt de la societat perquè tothom pugui conèixer-la,
per ser més presents a la ciutat d’Igualada i a tots els pobles de l’Anoia.
La voluntat d’aquesta àrea de nova creació, que respon a la voluntat de transformar la
realitat més immediata, és treballar amb institucions i entitats d’acció social per construir
polítiques que garanteixin la igualtat d’oportunitats i el creixement social de les persones,
amb la complicitat de la ciutadania i el compromís dels governants.
- Famílies: 190 famílies ateses.
- Voluntaris: Ampliem la xarxa de voluntariat. Ja som 92 voluntaris.
- Programa d’activitats, cine fòrum i xerrades obertes a la ciutadania amb l’organització
de 7 conferències.
- Participació en activitats externes com el Projecte voluntariat sènior del Consell
Comarcal de l’Anoia i una exposició itinerant. Presents a FirAnoia, Fira de Nadal de
Santa Margarida de Montbui i a la Festa de Sant Jordi d’Igualada.
- Solidaritat en campanyes com la recollida selectiva de taps, La Marató de TV3 i el
Banc dels aliments.
- Treball en xarxa i cooperació amb el sector en el Dia internacional per la salut
mental (10 d’octubre) i en el Dia internacional de la discapacitat (3 de desembre).
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Govern i
estructura
organitzativa
El model d’organització de la Fundació està centrat en les persones i en la societat.
L’any 2013 actualitzem l’organigrama.
El dissenyem per ser coherent amb el projecte de futur i les dimensions estratègiques abans
exposades, a partir de la consideració que responsables, directius i òrgans de govern estan al
servei d’un projecte comú, que és la FAP.

Entorn
D.2

Persones
D.1

Entorns vitals
i comunitaris

Qualitat de vida
i Projecte Vital

Àrea d’Activitats
d’empoderament
i transformació de
l’entorn

Àrea de
Suport al
Projecte Vital

Ciutadania/
Base social

D.3

Autogestors

Administracions
públiques

Comunicació

Activació interna

Serveis Salut i
Prevenció

CAE

OCI

STO

Entitats formació

Itineraris vitals

SIE

SOI

Trans/
Menjadors

Prelaboral

NARDS
COMES
PIEROLA
SOR RITA
GALICIA

Servei
Complem

Direcció FAP

Resp Ètica

D.5

Organització
Àrea de Gestió

RRHH
Econòmic
financer
Serveis interns

PALL
CJO

Ètica i
compromís ètic

Iniciatives
d’economia
social i
cooperació

SAD

Families

Catàleg de
suports i serveis

D.4

Sistema de suports iserveis de la FAP
Àrea
Àrea de
Àrea
de suports
suports
de suports
i serveis
i serveis
i serveis
per la vida
diürns
d’acolliment
independent
residencial

Gerència FAP
Patronat Fundació Privada Àuria

IES Artesanal
L. Inserció laboral
Xarxes

Àrea de
Planificació

Qualitat / RS
Innovació i
recursos
Comunicació
Avaluació
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L’òrgan principal de govern és el Patronat format per:
President Miquel Vives Corona
Sots-president Ricard Rovira Bordàs
Secretari M.Teresa Farrés Amenós
Tresorer Joan Jubert Mangano

Vocal Pilar Salat Agramunt
Vocal Pau Guilera Sánchez- Dídac Tort Castellano
Vocal Ma Àngels Pujadó Viladoms
Vocal Joan Torras Compte

A fi de desenvolupar el nou organigrama de la Fundació,
s’amplia l’estructura d’equip directiu mitjançant un
sistema de promoció interna.
Durant el 2013 s’incorporen dues persones que ocupen
les àrees del sistema de suports i serveis corresponents a
la Vida independent i als Serveis d’acolliment residencial.

Patronat

Dones
Homes

L’equip directiu finalitza l’any 2013 de la següent manera:
Gerent Miquel Canet i Sabaté
Direcció i adjunta a gerència Marta Mateu i Serra
Direcció de suport a la gestió Albert Piñol i Coll
Cap vida independent Sònia Fernández i Garrido
Cap dels serveis d’atenció diürna Maribel Borrega i Ribera
Cap d’acolliment residencial Àgatha Barea i Català
Es preveu una ampliació a dues persones més l’any 2014 en les
àrees de suport al projecte vital i a la d’entorn vital i comunitari.
La Fundació Privada Àuria persegueix l’objectiu de la paritat
entre homes i dones en els seus àmbits de responsabilitat.
En l’actualitat, treballem per aconseguir la màxima proporcionalitat entre uns i altres, si bé el percentatge d’homes és
major en el patronat, la proporció s’inverteix en el cas de
l’òrgan directiu de la FAP.

Equip directiu de la Fundació

Homes
Dones
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Premis i
distincions

L’any 2013, la Fundació ha estat escollida entitat
innovadora per ASHOKA i per la Fundación ONCE.

El procés de selecció, liderat per experts en discapacitat, van escollir les vint-i-cinc
entitats de tot l’estat més innovadores, i per tant, més preparades per participar en el
programa que impulsa la innovació en el sector.

Ashoka és la major xarxa internacional d’emprenedors socials innovadors.
Cliqueu per conèixer les quatre experiències més innovadores del 2013 que vam
presenciar aquest any:

- Al Etmanski- Plan
- Vickie Cammack- Founder & CEO
- R. Krauthausen- Wheelmap
- Frank Hoffman- Discovering hands

El passat desembre ens van distingir
amb el premi al millor pessebre
de la ciutat d’Igualada, atorgat per
l’Associació de veïns de Santa Caterina.
El pessebre es va realitzar al Servei de
teràpia ocupacional.
Un pessebre realitzat amb material
reciclat, una mostra que lliga artesania,
sostenibilitat i creativitat.

Memòria 2012 - Persones que compartim valors per crear un futur millor
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2. Accions,
resultats i
principals
propostes
de futur

Per aconseguir realitzar el nostre projecte de futur definim objectius estratègics
que s’agrupen en cinc dimensions:

Persones

Entorns vitals,
comunitaris i societat

Suports i serveis

Iniciatives d’economia
social i cooperació

Organització

Per desenvolupar les estratègies i objectius, comptem amb diferents eines i instruments de gestió:
1. El quadre de comandament integral de la fap.
2. El sistema de gestió de qualitat i responsabilitat social.
Els responsables dels diferents serveis, seccions i departaments tenen assignats un conjunt d’objectius i
accions que es planifiquen anualment. Se’n fa un seguiment i una revisió semestral.

Memòria 2013 - Accions, resultats i principals propostes de futur

Compromís amb les
persones i la millora
de la seva qualitat
de vida i satisfacció,
en la realització del
seu projecte vital des
d’una major autonomia
i participació
Cada persona, un somni per fer.

Persones

Entorns vitals,
comunitaris i societat

Suports i serveis

Iniciatives d’economia
social i cooperació

Organització

accions

Les accions més rellevants

- Hem sistematitzat la recollida i l’anàlisi de dades relacionades amb la qualitat de vida, que
permet identificar les necessitats de suport individualitzat i de serveis, amb la finalitat de poder explotar
les dades tant per a la planificació de suports individuals com per a la d’activitats.
- Implantació de programes d’activitats pel desenvolupament i millora en les àrees amb
puntuació més baixa, tenint com a criteri de priorització les que han obtingut la puntuació inferior a
50% en índex de qualitat de vida.
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- S’ha dissenyat el Model de suports per a l’autodeterminació en el marc del desenvolupament
del projecte vital. Un model elaborat des de la participació, que permetrà millorar l’autodeterminació
de les persones que així ho desitgin, així com augmentar la participació de les persones amb
discapacitat en el seu projecte vital. Aquest model s’ha donat a conèixer a tots els professionals i
voluntaris durant les jornades formatives de la FAP. Des de finals del 2013, s’ha iniciat una prova pilot
per a la implantació d’aquest nou model amb la finalitat de poder detectar dificultats i oportunitats de
millora del procés abans de la seva implantació.
- Durant tot l’any s’han consolidat les trobades del grup d’autogestors. Incorporant-se en projectes
i propostes que provenen de Dincat i FEAPS.
- S’ha realitzat el programa de formació i inculturació del Codi ètic i de bon govern de la
Fundació. Així com una formació específica adreçada a famílies i voluntaris.
- També aquest any hem apostat per la formació en drets. Tres persones amb discapacitat i un
professional de suport s’han format per exercir de formadores en l’àmbit dels drets.

resultats

Respecte a la millora de la qualitat de vida, en reconèixer la persona amb discapacitat o necessitat
de suport com a protagonista del seu projecte vital, mantenim l’índex de qualitat de vida
global en un 55,8%, ja que la revisió d’aquest indicador està prevista per l’any 2015.

55,8%

Benestar
emocional

Relacions
interpersonals

Benestar
material

Desenvolupament
personal

Benestar
físic

Autodeterminació

Inclusió
social

Drets

50,10% 56,87% 55,70% 50,77%
48,15%

Existeixen diferències significatives entre el col·lectiu de persones
amb discapacitat intel·lectual i el col·lectiu de persones que pateixen
problemes de salut mental, sent un 4.5% inferior en les primeres.
En termes generals, hem pogut detectar que les persones amb
problemes de salut mental mantenen un índex major en les àrees
d’autodeterminació, defensa dels drets i desenvolupament personal,
valors que condicionarien a l’alça l’índex general d’aquest col·lectiu.

Discapacitat
Intel.lectual
Salut
Mental

53,6%

58%

- Edat
A través de l’anàlisi de dades, hem pogut constatar també, que a
mesura que augmenta l’edat, disminueix l’índex de qualitat de vida.

Edat

Índex de
qualitat de vida

<30---------------- 59.39%
30-40 ------------- 57.89%
40-50 ------------- 50.61%
50-60 ------------- 51.61%
>60---------------- 50.28%

A més a més, cal destacar que el 52.5% de la població que atenem
és major de 40 anys, sent la mitjana d’edat poblacional de 44 anys.
Per tant, majoritàriament, tenim una població en procés d’envelliment prematur i per tant de deteriorament físic i cognitiu, fet que
condiciona l’índex global de qualitat de vida, determinant puntuacions
més baixes en algunes àrees i més notòriament en l’àrea de benestar
físic. S’haurà d’incidir doncs, en millorar el benestar físic, o si més no, mantenir les condicions de
salut i físiques de les persones més envellides realitzant programes de prevenció de salut.

- Intensitat de suport.

Principals resultats en base als objectius

índex
quelitat de
vida

- Tipus de discapacitat

37,12% 52,09% 31,29%

Globalment les dimensions de Qualitat de Vida més febles són l’autodeterminació i la

defensa de drets.

Tot i així destaquem tres variables que afecten significativament en la qualitat de vida i que poden
afavorir o dificultar-la: el tipus de discapacitat, l’edat i la intensitat de suport.
A continuació us les detallem:

Com es pot observar a la taula adjunta, a major intensitat de suport
l’índex de qualitat de vida és més baix, existeix per tant una correlació
entre el nivell d’intensitat de suport i la qualitat de vida.

Intensitat suport

Índex de QV

Generalitzat --- 35,51%
Extens ----------- 52,71%
Limitat----------- 63,22%
Intermitent----- 62,78%

Cal afegir que el 58’78% de la població que atenem presenta una
intensitat de suport extensa i generalitzada, per tant, són persones
amb més necessitats de suport manifestades en més àrees i àmbits
de la vida, fet que condiciona també la puntuació en diverses dimensions
de qualitat de vida i per tant, a nivell general, repercuteix en disminuir l’índex
general de la mateixa.
Haurem d’incidir en generar programes i suports que puguin donar una millor
resposta a les persones amb més necessitat de suport.

Pel què fa a la millora de l’autonomia de les persones i el seu creixement en
autodeterminació, el resultat és el mateix que l’any 2012, perquè és un indicador que no es
mesurarà de nou fins el 2015, per tant el mantenim en un 51,3%.
Assenyalem però, que hi ha una diferència significativa entre el nivell d’autodeterminació del
col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual, un 38,81%, i el grup de persones amb
problemes de salut mental, amb un índex del 63,77%. Per tant, a l’hora d’enfocar el nostre
treball ens cal treballar de manera prioritària en el grup de persones amb discapacitat intel·lectual.
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- Tipus de discapacitat
Existeixen diferències significatives entre el col·lectiu de persones
amb discapacitat intel·lectual i el col·lectiu de persones que pateixen
problemes de salut mental, sent un 4.5% inferior en les primeres.
En termes generals, hem pogut detectar que les persones amb
problemes de salut mental mantenen un índex major en les àrees
d’autodeterminació, defensa dels drets i desenvolupament personal,
valors que condicionarien a l’alça l’índex general d’aquest col·lectiu.

Discapacitat
Intel.lectual
Salut
Mental

53,6%

58%

- Edat
A través de l’anàlisi de dades, hem pogut constatar també, que a
mesura que augmenta l’edat, disminueix l’índex de qualitat de vida.

Edat

Índex de
qualitat de vida

<30----------------- 59.39%
30-40-------------- 57.89%
40-50-------------- 50.61%
50-60-------------- 51.61%
>60----------------- 50.28%

A més a més, cal destacar que el 52.5% de la població que atenem
és major de 40 anys, sent la mitjana d’edat poblacional de 44 anys.
Per tant, majoritàriament, tenim una població en procés d’envelliment prematur i per tant de deteriorament físic i cognitiu, fet que
condiciona l’índex global de qualitat de vida, determinant puntuacions
més baixes en algunes àrees i més notòriament en l’àrea de benestar
físic. S’haurà d’incidir doncs, en millorar el benestar físic, o si més no, mantenir les condicions de
salut i físiques de les persones més envellides realitzant programes de prevenció de salut.

- Intensitat de suport.
Com es pot observar a la taula adjunta, a major intensitat de suport
l’índex de qualitat de vida és més baix, existeix per tant una correlació
entre el nivell d’intensitat de suport i la qualitat de vida.

Intensitat suport

Índex de QV

Generalitzat---- 35,51%
Extens------------ 52,71%
Limitat------------ 63,22%
Intermitent------ 62,78%

Cal afegir que el 58’78% de la població que atenem presenta una
intensitat de suport extensa i generalitzada, per tant, són persones
amb més necessitats de suport manifestades en més àrees i àmbits
de la vida, fet que condiciona també la puntuació en diverses dimensions
de qualitat de vida i per tant, a nivell general, repercuteix en disminuir l’índex
general de la mateixa.
Haurem d’incidir en generar programes i suports que puguin donar una millor
resposta a les persones amb més necessitat de suport.

Pel què fa a la millora de l’autonomia de les persones i el seu creixement en
autodeterminació, el resultat és el mateix que l’any 2012, perquè és un indicador que no es
mesurarà de nou fins el 2015, per tant el mantenim en un 51,3%.
Assenyalem però, que hi ha una diferència significativa entre el nivell d’autodeterminació del
col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual, un 38,81%, i el grup de persones amb
problemes de salut mental, amb un índex del 63,77%. Per tant, a l’hora d’enfocar el nostre
treball ens cal treballar de manera prioritària en el grup de persones amb discapacitat intel·lectual.
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També assenyalem que a mesura que augmenta la intensitat
de suport, disminueix l’autodeterminació.
Haurem doncs, de generar programes i serveis o suports
que siguin promotors de l’autodeterminació per a totes les
persones amb discapacitat, així com, formar i informar a
tots els agents de l’entorn de les persones amb discapacitat
perquè aquests esdevinguin facilitadors de la seva autonomia
i autodeterminació.

Intensitat de suport

% Dimensió
Autodeterminació

Intermitent--------------67.36%
Limitat--------------------40.06%
Extens --------------------30.84%
Generalitzat ------------18.46%

En relació a l’assoliment de més participació activa de les persones que formen part de la FAP, hem
incorporat un nou indicador: el nombre de persones que participen en l’elaboració dels seus programes
individuals. Enguany l’hem començat a mesurar, arribant a un 18’4% de participació de les pròpies
persones en la realització dels seus Programes individuals.
Un dels objectius claus és promoure l’exercici dels drets i els compromisos de les persones que formen
part de la FAP. El 73% s’han format en valors, que suposa un increment del 18% respecte l’any 2012.
D’altra banda s’ha resolt el 100% de resolució de conflictes ètics i de bon govern.

propostes

Pel 2014 ens plantegem:

- Revisar el protocol de seguiment de les persones usuàries amb més participació en la realització
del seu projecte vital.
- Continuar en la implantació del Model de
suports per l’autodeterminació en el marc del
desenvolupament del projecte vital, definint millor el procés, eines i perfils professionals (facilitador,
avaluador, informador, gestor catàleg de suports).
- Millorar la gestió del coneixement i gestió de
dades d’atenció a les persones.
- Cercar noves eines que ens aportin informació
de la qualitat de vida i autodeterminació dels
usuaris de la FAP (escala Sant Martín, Camdex-DS,...).
- Actualitzar la base de dades de qualitat de
vida, amb la finalitat de poder generar noves avaluacions, noves anàlisis de les dades i cercar programes,
serveis o suports que permetin millorar la qualitat de
vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.
- Promoure la creació de nous grups d’autogestors. Fer èmfasi al treball i creixement del grup
en els àmbits de drets i autodeterminació.

- Definir un programa ampli de prevenció de la
salut física i mental (prevenció de problemes vasculars, programa d’atenció a la dona i salut ginecològica, programa d’avaluació i abordatge de la conducta,
programa de prevenció i abordatge de la demència).
- Augmentar la formació en drets adreçat a persones amb discapacitat, professionals i famílies.
- Desenvolupar la campanya Enganxa’t als
drets promoguda per la Federació DINCAT.
- Renovar el Comitè d’ètica i bon govern.
- Editar i presentar el Codi ètic i de bon govern
dins el marc del Pla de desenvolupament ètic de la
Fundació.
- Implantar l’eina de monitorització en el 5% de
les activitats del nostre sistema de serveis i suports.
- Elaborar un protocol que expliqui millor la
nostra política anticorrupció.
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Compromís per promoure canvis i
implicar als principals grups d’interès
per la millora de les condicions d’igualtat
i sostenibilitat global del nostre entorn
L’entorn, l’espai on cadascú hi té un lloc.

Persones

Entorns vitals,
comunitaris i societat

Suports i serveis

Iniciatives d’economia
social i cooperació

Organització
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accions

Les accions més rellevants

- Realització d’un extens programa d’activitats lligades de difusió i sensibilització per a
l’accessibilitat i la igualtat d’oportunitats: Cine fòrums, conferències i col·loquis oberts a la
ciutadania, tallers, fires i exposicions.
- Participació en la xarxa que impulsa el Projecte voluntariat sènior, un projecte del Consell
Comarcal de l’Anoia que ha permès cooperar amb entitats que gestionen voluntariat i el Consell
de la gent gran. Aquest any s’ha realitzat una exposició itinerant a diferents indrets de la comarca
sobre el voluntariat.
- Inici del projecte de col·laboració aprenentatge-servei amb l’escola García Fossas.
Aquest projecte permet aprendre a través de l’experiència, però a la vegada fer un servei a la
comunitat, en aquest cas, la comunitat educativa.
- Des del Centre Josep Orgué hem realitzat conjuntament amb el Departament de Benestar Social i
Família, l’estudi per activar un banc d’ajudes tècniques al territori.
- Presentació del Centre Josep Orgué (CJO) a les tres demarcacions territorials que entren en
seu àmbit d’influència: Bages, Penedès i Garraf.
- Signatura del conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, a través del Departament
de Benestar i Família, per estar a la xarxa de centres de referència de la síndrome de Rett.
- Definició i estructuració del catàleg de suports i serveis per a les persones amb
discapacitat, en el marc del Model de suports per a l’autodeterminació pel desenvolupament del
projecte vital.
- Realització de l’estudi per mesurar el retorn econòmic i social que produeix cada euro
invertit per les administracions públiques en el Programa d’autonomia a la pròpia llar, aplicant
la metodologia SROI.

Memòria 2013 - Accions, resultats i principals propostes de futur

resultats

Principals resultats en base als objectius

La Fundació Privada Àuria respon a la necessitat d’aportar cobertura a les
demandes d’accés a serveis incrementant en 44 places.
- Globalment hem reduït la llista d’espera en un 14%
- Les 12 places noves de llars-residència, han facilitat la
possibilitat que el 16% de les persones de la llista d’espera
tinguin recurs.
- El Servei respir de la Fundació per a famílies ha tingut durant
l’any, el 14,5% d’ocupació.

Reducció
llista d’espera

14%

12
noves places
en llarresidències

Ocupació
Servei Respir

14,5%

Hem prioritzat la creació d’una base social ampla, a fi de promoure la
participació activa de l’entorn. Fidelitzar i fer participar de la Fundació al
conjunt de la ciutadania: col·lectius, associacions, estudiants, entitats.
Una base social que ens dóna suport de diferents formes i que conformen el
capital humà de l’organització.
- 680 persones han participat de les xerrades i activitats
organitzades.
- 200 persones ens han visitat procedents de diferents
sectors de la societat (instituts de formació professional,
entitats del sector, escoles, entitats bancàries...). Val a dir que
aquestes visites provenen, principalment, del sector educatiu i
entitats vinculades al tercer sector social.
- 92 voluntaris han estat compromesos amb el nostre
projecte, doblant la xifra de l’any anterior.
- Per aconseguir la participació i activació de l’entorn, vam definir
un pla d’accions i activitats de sensibilització i difusió. N’hem
acomplert el 50%.
Pel que fa a l’activació per a la transformació dels entorns vitals i comunitaris
de les persones en clau d’accessibilitat universal amb la finalitat de fomentar
la seva autonomia.
- Hem aconseguit que el 42% dels entorns de les persones en
situació de dependència o problemes de mobilitat que ho han
sol·licitat, siguin accessibles.

680

200

participants
en xerrades i
activitats

visites al FAP

92

voluntaris

50%

Pla d’accions
i activitats
complert

42%
entorns

sol.licitats
accessibles
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propostes

Pel 2014 ens plantegem:

- Cercar millors mecanismes de participació
de les famílies, tot iniciant un estudi de les seves
necessitats i demandes.
- Presentar públicament els resultats de
l’estudi d’anàlisi del retorn econòmic i social
de la inversió en el Programa d’autonomia a
la llar mitjançant l’aplicació de la metodologia
SROI.
- Ampliar la xarxa d’amics de la FAP, mitjançant
l’augment i millora del calendari d’activitats i
actes per a la difusió i sensibilització en matèria
d’accessibilitat i igualtat d’oportunitats.
- Posar en marxa el banc d’ajudes tècniques
del Centre Josep Orgué.
- Implantar el catàleg de suports i serveis
que faciliti el coneixement de les persones amb
discapacitat l’elecció dels suports per complir amb
el seu projecte vital.

- Identificar les ofertes d’oci i lleure inclusiu
de la ciutat i entorn proper.
- Formar a les persones amb discapacitat en
l’àmbit de la comunicació i relació amb els
mitjans de comunicació.
- Consolidar el projecte aprenentatge-servei
amb l’Escola García Fossas i cercar possibles
col·laboracions amb altres entitats.
- Planificar visites estratègiques i accions de
màrqueting per donar a conèixer el nostre
projecte, tant a nivell polític com als diferents
agents socials del nostre territori que ampliïn la
nostra base social i cerquin el compromís i noves
aliances de cooperació que garanteixin la igualtat
d’oportunitats.
- Millorar els mecanismes que ens permetin
conèixer quina opinió tenen els diferents
grups d’interès sobre la difusió i sensibilització
que fem a la Fundació.
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Compromís per l’ampliació i
diversificació de l’oferta de suports
i serveis a fi de respondre a les
necessitats i a la millora de les
condicions d’autonomia de les
persones, tot assolint el màxim nivell de
satisfacció, implicació i sostenibilitat
T’acompanyem ﬁns on tu desitgis.

Persones

Entorns vitals,
comunitaris i societat

Suports i serveis

Iniciatives d’economia
social i cooperació

Organització
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accions

Les accions més rellevants

- Ampliació i millora del Sistema de suports i serveis de la Fundació amb:
- L’obertura de dos nous Serveis d’atenció diürna: el Centre d’atenció especialitzada i el
Servei d’orientació i inserció.
- L’obertura de dues llars- residència.
- Implantació del Servei d’atenció domiciliària per a les famílies de la Fundació.
- Obertura de suports i serveis privats.
- La planificació de serveis basada en dades objectives. Hem recollit i analitzat les dades
globals de la GENCAT, ICAP/ i les competències laborals per concloure en quines àrees cal
prioritzar el nostre treball.
- En el marc del Model d’autodeterminació pel desenvolupament del projecte vital de la FAP,
implantem a les llars de Galícia un nou funcionament en l’organització de les tasques domèstiques
que promou el creixement personal en competències per la vida diària en l’àmbit de la llar.
- Amb la finalitat de millorar els serveis i ser coherents amb els compromisos reflectits en el nostre
Codi ètic i de bon govern, el mes de maig es canvia el proveïdor del servei de transport, assegurant
un servei més inclusiu i accessible.
- A fi de potenciar l’autonomia en els desplaçaments, un grup de llars es mouen en bus interurbà per
arribar a les instal·lacions de la Fundació, fent servir la targeta de discapacitat a la que tenen dret.
- En el pla de millores d’instal·lacions i
equipaments, seguint els criteris d’accessibilitat
i sostenibilitat, s’executen les obres d’accés a
l’edifici de la Fundació i es rehabiliten totes les
cuines de les llars-residència.
- Es revisa també el document i protocol de les
enquestes de satisfacció dels usuaris de serveis
amb la finalitat de millorar l’objectivitat dels
resultats.
- S’adapten les enquestes de satisfacció amb
criteris de lectura fàcil i pictogrames per facilitar
la comprensió dels usuaris.
- Hem treballat en la senyalística a nivell de
comprensió de diversos espais com, per exemple,
dels lavabos (cartells d’ocupat i lliure, trucar
abans d’entrar, obrir i tancar llums..).
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- Totes les comunicacions o informacions (horaris, cartes informatives) adreçades als usuaris dels
serveis han estat fetes amb el sistema de comunicació que millor comprenen: pictogrames,
imatges, Bliss, lectura fàcil.
- Els serveis diürns han augmentat activitats on les persones poden millorar la seva participació. Així
doncs s’ha fet formació sobre com fer queixes i suggeriments i s’han realitzat assemblees setmanals i
reunions de grup.
- El Servei d’inserció especialitzat amplia la seva prestació de servei a les persones amb discapacitat
física de la Comarca de l’Anoia donant cobertura a un col·lectiu que s’havia quedat sense cap recurs
especialitzat a la nostra demarcació territorial. També ens registrem com agència de col·locació del
Servei d’ocupació de Catalunya (SOC).

resultats

Principals resultats en base als objectius

En la dimensió de suports i serveis ens proposem ampliar i diversificar la nostra oferta per respondre a
les necessitats de les persones i assolir-ne el màxim nivell de satisfacció i implicació.
Així doncs, s’han definit tres objectius estratègics que s’avaluen en sis indicadors claus. Els resultats
són els següents:
- El nivell de realització del plans globals: En aquest 2013 la fita que ens
plantejàvem era del 25% i n’hem realitzat un 38,86%
- Per aconseguir avaluar el nivell d’efectivitat dels servei i suports que
reben les persones d’acord amb el seu pla global estava planificada la
creació d’un document per el seguiment dels objectius personals
amb la finalitat de garantir que els objectius es corresponen a demandes
reals i/o necessitats detectades. La fita s’ha assolit en un 50%. Preveiem
acabar el treball el 2014.
- Pel que fa al nivell “integralitat” dels suports i serveis de la FAP en relació
a la Cartera de Serveis de persones adultes de la Generalitat. En aquest cas
podem dir que la Fundació presta un 39% dels serveis per a adults que
estan descrits a la cartera de serveis socials del Departament de Benestar i
Família.

38,86%
realització
plans globals

50%

efectivitat
serveis i
suports

39%

dels serveis
per a adults

Com ja hem comentat anteriorment, a fi de millorar la resposta a les demandes i necessitats, el 2013
hem dissenyat i estructurat un catàleg de suports i serveis per a les persones amb discapacitat,
que identifiqui tots aquells recursos, tant als relacionats amb els sistemes públics, com els recursos
comunitaris a què poden accedir.
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Altres resultats a destacar són:
- El Servei d’inserció especialitzat ha inserit un 35,1% de les persones ateses.
- 17 empreses de les visitades han apostat per la inserció.
- L’accessibilitat de les instal·lacions i equipaments de la FAP es situa
en un 78,5%. Tot i no arribar a la fita del 80% que ens proposàvem hem
avançat i millorat en aquest aspecte.
- La satisfacció de les persones que assisteixen als nostres serveis és un
indicador vital, doncs avalua la nostra tasca i dona informació per adaptar
l’oferta dels serveis a les necessitats i demandes.
L’any 2013 el nivell de satisfacció ha estat de 7,74 sobre 10.
Tot i que el resultat és quasi un punt menys que en el 2012, creiem que
s’ajusta més a la realitat.

78,5%

accessibilitat
instal.lacions

7,74/10

satisfacció
usuaris

Els factors que han pogut influir en els resultats en la satisfacció han estat:
a) Canvis de criteri en els protocol i el document d’enquestes realitzant les millores
següents: s’han utilitzat dues modalitats de qüestionari, un de directe i un altre d’indirecte
(per les persones de nivell de suport alt).Tots els qüestionaris són anònims. En el directe,
el respon la pròpia persona, el professional de suport que el recolza, no és el que tenen
habitualment al seu servei. L’indirecte, el responen quatre persones diferents.
b) Un increment del nivell d’exigència dels usuaris fruit d’una millora en el coneixement
i consciència de les oportunitats de participació.
- Per últim destacar que el nivell de resolució de les queixes i suggeriments, es situa en un
91,9%, amb un increment d’eficàcia en la resolució d’un 1,9%.
Fent una anàlisi de les dades observem la tendència d’increment progressiu en els suggeriments, fruït
de l’ampliació dels mecanismes i oportunitats
de participació: Assemblees, reunions i el propi
document adaptat amb sistemes augmentatius
de comunicació.
L’evolució de les reclamacions, ha disminuït
respecte l’any 2012 degut sobretot a les millores
introduïdes en els serveis de transport, càtering
i accessibilitat.
Els suggeriments més significatius estan relacionats amb millores en el servei de càtering, transport i accessibilitat i provenen de les pròpies
Suggeriments
Reclamacions
persones amb discapacitats i professionals.
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propostes

Pel 2014 ens plantegem:

- Consolidar el Servei d’atenció domiciliària
(SAD) i el Servei de Respir per a les persones
amb discapacitat i les seves famílies.

- Seguir millorant l’accessibilitat dels
espais i la documentació de la Fundació per
fer-los comprensibles.

- Consolidar el nou funcionament dels Serveis
d’atenció diürna iniciats el novembre del 2013: El

- Consolidar les assemblees i altres
fórmules participatives perquè les persones
segueixin participant per la millora del servei.

Centre d’atenció especialitzada (CAE) i el
Servei d’orientació i inserció.( SOI).

- Desenvolupar el projecte del banc
- Iniciar la implementació del projecte

d’ajudes tècniques.

d’emprenedoria i capacitació laboral lligat a
l’art i amb la participació d’un grup pilot format per els
usuaris del Prelaboral i el Servei d’inserció i orientació
que ho desitgin.
- Fomentar que la majoria d’activitats

realitzades en l’àmbit de la llar es facin amb
criteris d’inclusió i participació en l’entorn.

- Ampliar i estructurar l’oferta formativa
en els Servei d’inserció especialitzat i els
programes d’orientació i intermediació.
- Tramitar l’homologació de la FAP com a

centre formatiu.
- Executar el desplegament de l’activitat

- Preparar una guia d’instruccions per a
la utilització dels resultats en l’àmbit de la
planificació dels serveis.
- Implementar els programes d’activitats i

accions en el nostre sistema de serveis i
suports, d’acord amb l’anàlisi de les escales de
valoració i de les enquestes de satisfacció.
- Tipificar i classificar totes les activitats dels

serveis segons àrees de la GENCAT i ICAP.

professional de l’Agència de col·locació.
- Ampliar i diversificar l’oferta del Servei
de suport en el lleure als dies festius i a les
persones que no pertanyen a la FAP.
- Ajustar els suports del Programa
d’autonomia a la pròpia llar a les necessitats
reals de les persones beneficiaries.
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Compromís per l’impuls
d’iniciatives d’economia social
capaces de contribuir, des de la
cooperació a la sostenibilitat i al
progrés dels serveis socials i a la
resta de sistemes del benestar
La FAP com a entitat solvent en el sector de les persones amb discapacitat, i a partir de la
seva experiència i competències creiem que pot emprendre iniciatives d’economia social
en el marc de la cooperació amb d’altres entitats del sector tercer sector social, amb la
finalitat de crear serveis per respondre a les necessitats de suport de les persones amb
discapacitat o risc d’exclusió social.
En aqueta dimensió tenim descrits 2 objectius estratègics dels quals prioritzem en aquest
2013 l’objectiu d’emprendre iniciatives de nous serveis en els àmbits de: Integració
laboral i qualitat de vida, tenint en compte criteris de sostenibilitat i viabilitat .

Persones

Entorns vitals,
comunitaris i societat

Suports i serveis

Iniciatives d’economia
social i cooperació

Organització
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accions

Les accions més rellevants

- La creació d’un grup de treball format per 4 persones que han destinat 4 hores a la setmana
a desenvolupar un pla de negoci lligat a la nostra activitat artesanal.
El concepte de negoci definit, està al voltant de “compartir experiència i bellesa creativa
amb les persones i els nostres clients mitjançant tallers i productes d’artesania arrelats a
la nostra terra”. S’ha treballat utilitzant la metodologia CANVAS.
- Pel què fa al desenvolupament d’un Servei d’atenció domiciliària destinat a les famílies i
persones de la Fundació, hem prioritzat les accions centrades en resoldre els aspectes de
requeriments legals: Contractes, registre del servei, condicions econòmiques.
- Així mateix hem fet difusió del servei a un grup reduït de persones, 5, a fi de per poder
conèixer millor les necessitats dels clients abans d’obrir-ho a tot el nostre col·lectiu.
- Des de juliol s’ha incorporat una nova responsable amb l’objectiu d’implementar el servei
durant els dos pròxims anys.
- Amb la finalitat de fer xarxa, la fundació s’ha donat d’alta en una nova entitat del tercer
sector social: ECAS (Entitats catalanes d’acció social) i col·labora amb el Club Créixer,
comunitat de negocis al servei de les persones amb especials dificultats.

resultats

Principals resultats en base als objectius

Les fites proposades per aquest any en relació a l’objectiu són de tipus qualitatiu i corresponen
al nivell de realització en què es troben els diferents projectes.
Donada la complexitat de les diverses iniciatives engegades, Servei d’atenció domiciliària,
Artàuria, tant pel què fa a la novetat de l’activitat com per la pròpia dificultat en el procés de
treball i implementació, pensem en un recorregut de 3 anys.

Fem xarxa: Formem part de vuit organitzacions, cooperant i innovant.
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propostes

Pel 2014 ens plantegem:

- Desenvolupar la nova iniciativa
d’activitat artesanal en la part més
operativa dintre del projecte de creativitat
oberta amb l’objectiu d’establir vincles de
cooperació que permetin formar a les persones
i col·laborar amb l’entorn més proper i creatiu.
- Impulsar una nova iniciativa amb un grup
d’entitats del nostre sector que compartim
projecte i estiguin disposades a compartir
recursos i treball.

- Redactar el projecte de Servei d’atenció
domiciliària (SAD), realitzar l’estudi de
mercat i llençar l’oferta generalitzada la tardor
del 2014.
- Definir un projecte econòmic diferenciat
pel SAD.
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propostes

Pel 2014 ens plantegem:

- Desenvolupar la nova iniciativa
d’activitat artesanal en la part més
operativa dintre del projecte de creativitat
oberta amb l’objectiu d’establir vincles de
cooperació que permetin formar a les persones
i col·laborar amb l’entorn més proper i creatiu.

- Redactar el projecte de Servei d’atenció
domiciliària (SAD), realitzar l’estudi de
mercat i llençar l’oferta generalitzada la tardor
del 2014.
- Definir un projecte econòmic diferenciat
pel SAD.

- Impulsar una nova iniciativa amb un grup
d’entitats del nostre sector que compartim
projecte i estiguin disposades a compartir
recursos i treball.

Compromís en enfortir la nostra
organització en els àmbits de
participació de les persones,
capacitats i recursos, innovació,
aliances i cooperació
Una organització que fa créixer les persones, s’enforteix.

Persones

Entorns vitals,
comunitaris i societat

Suports i serveis

Iniciatives d’economia
social i cooperació

Organització
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accions

Les accions més rellevants

- En relació als nostres recursos humans l’any 2013 :
- Hem dissenyat un nou organigrama de la FAP segons les necessitats actuals i
futures d’acord amb el nou Pla estratègic.
- S’han identificat nous llocs de treball i introduint les competències prioritàries
per cada lloc, així com el sistema d’avaluació que s’aplicarà.
- S’han organitzat de les III Jornades formatives per a professionals i voluntaris al
Centre d’innovació Anoia. Amb la participació de 92 professionals i 17 voluntaris.
- Hem retornat els resultats de l’enquesta de clima laboral 2012, segons enquesta
ISTAS 21, i definició d’accions correctores per la millora del mateix. Com acció
prioritària, per reduir el nivell d’estrès, s’ha realitzat una acció formativa per a 15
persones. Aquesta acció s’incorporarà anualment dins el pla formatiu.
- Hem implantat el seguiment de les incapacitats laborals, derivades de
malaltia comú o d’accident laboral, amb l’objectiu de reduir l’absentisme i
l’accidentabilitat.
- En relació als recursos econòmics els treball s’ha centrat en:
- La concertació dels serveis de la FAP ha estat una de les accions prioritàries
aquest 2013, un nou sistema de relació amb l’administració.
- L’estructuració del informes econòmic-financers per serveis amb la participació
dels diferents responsables establint una sistemàtica trimestral de control de
costos segons el calendari del Pla estratègic.
- En relació a la millora en la gestió de la qualitat, responsabilitat social i
comunicació destaquem :
- L’adquisició d’una aplicació informàtica per un millor control de l’estalvi
energètic en les instal·lacions de geotèrmica amb la instal·lació d’una aplicació
informàtica.
- Revisió del procediment de la gestió de les compres i l’avaluació de proveïdors
amb criteris de compra responsable.
- Implantació del requisit legal PAU (Pla d’autoprotecció) a les instal·lacions de
l’avinguda Andorra, seu de la FAP.
- Pel què fa a la millora dels sistemes de gestió les accions s’han centrat en:
- Actualització del Pla estratègic pels anys 2013-2015, per respondre millor
als reptes presents i futurs. Millorant el nostre projecte de futur i prioritzant
tres eixos estratègics, autonomia participació, innovació i sostenibilitat per la
qualitat, cooperació i emprenedoria social.
- Revisió del sistema d’indicadors i creació de nous d’acord amb el nou Pla
estratègic. D’aquesta revisió s’ha creat una guia metodològica i un catàleg
d’indicadors que permeten la realització dels informes dels resultats així com
una base de dades.
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Les accions més rellevants
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- La concertació dels serveis de la FAP ha estat una de les accions prioritàries
aquest 2013, un nou sistema de relació amb l’administració.
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dels diferents responsables establint una sistemàtica trimestral de control de
costos segons el calendari del Pla estratègic.
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resultats

Principals resultats en base als objectius

De la gestió de la política de
persones coherent amb la missió,
visió i valors destaquem:
- El 32,11% dels treballadors i treballadores han estat avaluats per
la metodologia basada en les competències definides en el seu lloc de
treball. hem superat la fita del 25% plantejada per l’any 2013. Durant el
2013 s’implanta el model de política de persones basat en la gestió per
competències i se’n fa difusió del mateix i del nou organigrama lligat al
nou pla estratègic al març del 2013.

32,11%

avaluats

100%
adscrits al

Reglament de
règim Intern

- El 100% dels professionals estan adscrits al “Reglament de règim intern
i de relacions laborals”, un document que engloba tots els aspectes relacionats amb el funcionament, organització i relació empresa- treballador/a.
- Amb l’obertura de nous serveis la plantilla professional a incrementat amb 10
llocs de treball creats, arribant a desembre del 2013 a 109 treballadors/res.

- En relació a la millora en la gestió de la qualitat, responsabilitat social i
comunicació destaquem :
- L’adquisició d’una aplicació informàtica per un millor control de l’estalvi
energètic en les instal·lacions de geotèrmica amb la instal·lació d’una aplicació
informàtica.
- Revisió del procediment de la gestió de les compres i l’avaluació de proveïdors
amb criteris de compra responsable.
- Implantació del requisit legal PAU (Pla d’autoprotecció) a les instal·lacions de
l’avinguda Andorra, seu de la FAP.

Treballem per la diversitat i la igualtat d’oportunitats

- Pel què fa a la millora dels sistemes de gestió les accions s’han centrat en:
- Actualització del Pla estratègic pels anys 2013-2015, per respondre millor
als reptes presents i futurs. Millorant el nostre projecte de futur i prioritzant
tres eixos estratègics, autonomia participació, innovació i sostenibilitat per la
qualitat, cooperació i emprenedoria social.
- Revisió del sistema d’indicadors i creació de nous d’acord amb el nou Pla
estratègic. D’aquesta revisió s’ha creat una guia metodològica i un catàleg
d’indicadors que permeten la realització dels informes dels resultats així com
una base de dades.

Aprendre i formar-se, un exercici continu

- El 5,5% dels professionals de la FAP provenen de diferents països fora de
l’Estat espanyol, afavorint la diversitat cultural, mantenint el mateix percentatge
que l’any anterior.
- Del total de persones contractades, un 3,6% són persones amb discapacitat;
una xifra que supera el que estableix la normativa actual.

- 3.850 hores de formació anual, augmentant un 79% respecte l’any 2012.
- 35,30 hores per professional, un 67% més.
- 100% de la plantilla ha rebut formació.
- El nivell d’acompliment del pla ha estat d’un 78%, tot i no arribar a la fita
del 80%, valorem molt positivament el nivell de realització aconseguida.
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Vetllem per la seguretat a la feina

Garantim la qualitat dels serveis

3,83%

- Índex d’absentisme: 3.83%. Ha disminuït l’índex en un 0.73% degut
a que no hi ha hagut baixes de llarga durada com al 2012 i tampoc tantes
baixes derivades d’embaràs o de maternitat.
- S’ha disminuït l’accidentabilitat en un 36%, passant de 17 accidents el
2012 a 11 accidents el 2013. Aquesta disminució ha estat per l’increment de
la formació en seguretat laboral amb un total de 724 hores, implicant a
les persones responsables de prevenció de riscos laborals dels serveis en la
seva investigació.
- Hem aconseguit 112 dies seguits sense cap accident laboral, l’anterior
indicador era de 105 dies l’any 2012.

índex
absentisme

0,73%
menys respecte 2012

36%

menys
accidents

724

hores formació
Seguretat
Laboral

112

dies seguits
sense
accidents

Obrim les portes de la Fundació i fem xarxa

82,5%

El nivell d’acompliment del Pla de comunicació ha estat del 82,5%
- Mantenim les dues publicacions anuals: la memòria d’activitats i compromís
social i la revista Atura’t. Se n’ha fet una difusió als diferents grups interns
de 560 exemplars de la revista i 800 de la memòria .
- Sistemàticament es distribueix l’Atura’t Breu, un butlletí de comunicació
interna que arriba a tots professionals del Grup Àuria. Mensualment,
l’Atura’t Breu també es difon a famílies i persones usuàries, adreçant-se a
més de 800 persones.

Pla de
comunicació

800

560

exemplars
memòria

exemplars
Revista
Atura’t

800

persones

- Facebook: l’any 2013 passem de 120 a 836 m’agrada.
- Twitter: a finals del 2013 activem @fapcat.
- Hem tingut 5.175 visites al canal Youtube,
un 42% més que al 2012.

5.175

836

visites

fans

- www.fap.cat 73.202 visites, 18.601 visitants.
100% més visites que al 2012.

Xarxes
socials

activem

@fapcat

fap.cat

73.202
visites

Auditories externes
Durant el mes de setembre es va realitzar l’auditoria externa de certificació de les normes ISO
9001:2008 de qualitat, ISO 14001:2004 medi ambient i la OHSAS 18001:2007 de prevenció de riscos
laborals, per part de l’empresa certificadora APPLUS.
Durant l’auditoria es van detectar 7 no conformitats que van ser resoltes satisfactòriament en el termini
previst, disminuint el 70% respecte
el 2012.
Històric de no conformitats:
Segons les dades anteriors, el
2013 hem resolt el 87,50% de
les no conformitats, un 2,50%
per sobre de la fita prevista.
Actualment les no conformitats
es generen majoritàriament en
els processos de millora de la
gestió i en el procés de compres.

No confomitats
Resoltes
% resoltes

2011

1
1
100%

2012

17
14
82,4%

2013

8
7
87,5%

Iniciatives innovadores
S’ha realitzat el 72,50%, un
7,5% més de la fita prevista en Iniciatives innovadores plantejades. Destaquem el projecte de Model
d’autonomia i participació com a impulsor d’una nova metodologia de treball centrat en la persona.
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d’autonomia i participació com a impulsor d’una nova metodologia de treball centrat en la persona.
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Responsables i proactius amb l’entorn
El nivell d’acompliment del Pla de responsabilitat social ha estat del 84,6%, incrementant un
4,6% respecte a la fita que ens vam plantejar.
Continuem amb la implantació del pla d’estalvi i ús sostenible 2013-2015 aplicant mesures de gestió de
consums (energia, aigua, residus, vehicles, impressions de paper i productes de neteja).
Pel que fa el consums d’energies
- El 2013 hem iniciat la mesura del consums de les energies d’aigua, llum i gas en base al càlcul de
consum/persona/any.
- Hem separat el consum/persona/any pels grups de llars i instal·lacions d’avinguda Andorra, per saber
el consum real segons la ubicació.
- Adjuntem la taula de consums on es veu clarament la disminució de consum/persona/any en totes les
energies.

Taula de consums
2012
2013
Aigua (m3/persona/any)
Av. Andorra......................................................12,92 ................. 10,31
Llars .................................................................35,08 ................. 31,59
Electricitat (Kw/persona/any)
Av. Andorra.................................................1.019,86 ............... 964,93
Llars ...............................................................581,17 ............... 580,37
Electricitat (Kw/persona/any)
Llars ............................................................2.285,09 ............. 1826,48

-20,19%
-9,96%
-4,45%
-0,14%
-20,07%

Emissions atmosfèriques
- El 2013 ha estat el primer any que fem referència al control de les emissions atmosfèriques.
Aquestes emissions són derivades d’emissions
Total 2013 CO2 (t) ......................126,58
directes: vehicles i gas natural; i de les d’emissions
indirectes: de consum elèctrics de les instal·lacions.
Anual CO2 (t/persona) ...................0,488

Compra responsable 2013
La mesura de la compra responsable està feta en base al percentatge total de la
compra anual de la FAP.

86,7%

compres de
proximitat

- El 86,7% de les compres són de proximitat, realitzades a la comarca de l’Anoia,
superant un 1,7% la fita que ens proposàvem.

40,70%
compres en

- El 40,70% de la compra es realitza en centres especials de treball o empreses
d’inserció. Aquest indicador l’hem calculat en funció del volum de despesa.

empreses
d’inserció

Garantim els recursos econòmics
- Hem acomplert el 100% del pressupost.
- Rendibilitat del projecte 3,75%, un 0,72% superior a
la fita marcada per aquest any.
- Nivell d’atorgació de projectes 70% acomplint amb la
fita marcada.

Origen dels fons
Prestació
de serveis

Donacions i altres ingressos,
per activitats

Aportació usuaris

Subvencions
públiques

- Rati endeutament 0,47%, millorant la fita que ens
proposàvem en un 0.13%
- Hem invertit 70.294 euros en projectes de millores
de les nostres instal·lacions que corresponen a un
2,10% dels ingressos entre les quals destaquem:
- A l’avinguda Andorra:
• Instal·lació de bancs per la
terrassa i el pati angles i el canvi
d’il·luminació.
• Ampliació de la infraestructura de
servidors informàtics.

Aplicació dels fons
Aprovisionaments
Amortitzacions

Formació

Despeses financeres

Consum de còpies de les impressores.
- El control del consum de còpies es realitza a través de la impressora. Hem
incrementat un 16,07% respecte l’any 2012, fet que s’explica per la reobertura
de la residència de Pierola i la prestació de dos nous serveis: el SAD i el SOI.
- Durant l’any 2013 no hem tingut cap sanció per incompliment de lleis i de les
regulacions relatives al medi ambient.

16,07%
increment
consum
còpies
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- Acolliment residencial:
• Canvi de fusteria i marbres de les
cuines vuit cuines de les nostres
llars- residència.
• Adequació per la reobertura de la
llar del carrer Pierol.

Altres despeses
d’explotació
Despesa de personal
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Resultats en relació a la millora de la gestió i
impuls estratègic
Aquest any hem completat el cicle del sistema d’avaluació integral, i s’ha inclòs una nova dimensió en
el Pla estratègic:

Resultats globals de les cinc dimensions:
2012
Fites

2013
Accions

Fites

Accions

D1 ......................... 73,00% .........69,00% ................. 100,00% .........69,44%
D2 ......................... 67,00% .........55,00% .................. 75,00% ..........67,50%
D3 ......................... 83,00% .........85,00% .................. 66,67% ..........73,33%
D4 ............................................................................... 50,00% ..........50,00%
D5 ......................... 72,00% .........71,00% ................. 100,00% .........82,90%
GLOBALS ............ 74,00% .........70,00% .................. 78,34% ..........68,63%
- Hem assolit el 78,34% de les fites marcades dels objectius estratègics
claus. Un 4,34% més respecte el 2012.
- Hem realitzat el 68,63% de les accions i iniciatives planificades, un -1,37%
menys que al 2012.

78,34%
objectius
estratègics
assolits

68,63%
accions
planificades
realitzades

propostes

Pel 2014 ens plantegem:

- Continuar treballant en el nou model de
competències, disposant de noves eines que
permetin unes avaluacions més ajustades al lloc de
treball així com millorar l’eficàcia dels equips actuals.
El desenvolupament de nous lideratges i la gestió de
conflictes.

- Actualitzar el catàleg de llocs de treball,
identificant els nous llocs lligats a l’organigrama
actual: Cap de l’àrea de projecte vital, i cap de l’àrea
d’entorn vital i comunitari, així com els llocs de treball
relacionats amb el desenvolupament del Model
de suports per a l’autodeterminació en el marc del
desenvolupament del projecte vital: Avaluador de
suports, facilitador de suports.
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- Organitzar unes jornades de treball amb
entitats del sector social, en el marc del Model
de suport per l’autodeterminació pel desenvolupament
del projecte vital.
- Revisar el programa de formació del
voluntariat per actualitzar els continguts
amb coherència amb el Model de suports per a
l’autodeterminació en el marc del desenvolupament
del projecte vital.
- Millorar de la investigació dels accidents
i dels incidents, avaluant segons criteris causals
d’acord amb la norma tècnica de prevenció Ntp 4421997.

- Millorar i adequar els dispositius actuals de
comunicació a les necessitats informatives dels
grups d’interès.
- Definir un pla de màrqueting social cercant
projectes de cooperació amb l’entorn.
- Implantar el nou protocol de gestió de la
compra responsable, revisant els proveïdors
actuals:
1. Canviar els productes de neteja convencionals per
productes ecològics.
2. Revisar els proveïdors de queviures i productes
alimentaris.
- Formar amb els criteris de conducció segura,

- Aprovar i difondre entre els equips

professionals el protocol de conciliació de
la FAP.
- Actualitzar i modernitzar la gestió i

preparació de la medicació en les llars,
cercant criteris de promoció d’autonomia de les
persones i compra de proximitat per tal de fomentar
relacions d’empatia i sensibilització amb l’entorn.
- Generalitzar la implantació dels plans

d’autoprotecció de la Fundació a la resta
d’equipaments.
- Revisar la política de captació de fons amb la
finalitat de cercar noves fonts de finançament.
- Actualitzar les clàusules del concert signat
amb l’administració amb la finalitat d’introduir les
millores pactades amb el sector.
- Elaborar el pla d’inversions anuals prioritzant
les inversions per el desenvolupament de projectes
nous (SAD), millora i adequació de les instal·lacions i
equipaments de Sesoliveres on la Fundació presta els
serveis de Centre ocupacional i prelaboral.

econòmica i eficient.
- Millorar en el manteniment dels
equipaments i les instal·lacions, iniciant
el seguiment mensual de tots els programes de
manteniment preventiu intern i extern, per analitzar si
hi ha desviacions.
- Implantar el pla de control de verificacions
periòdiques, pel compliment dels requisits legals de
totes les instal·lacions.
- Millorar la implantació del procediment de
no conformitats, promovent les mateixes a nivell
intern, per detectar les desviacions que es produeixen
al sistema de suports i serveis i generin accions de
millora contínua.
- Definir i avaluar els serveis des del quadre
de comandament integral propi per cadascun.
- Realitzar la memòria anual per cadascun

dels suports i serveis de la Fundació.
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i veus
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Viure en primera persona.
Viure la descoberta de l’altre, la
complicitat, la sintonia.
Conèixer, aprendre i compartir.
Aquesta és l’essència del que fem; el
valor més preuat del nostre fer.

“Les persones amb discapacitat intel·lectual tenen
els mateixos drets que les altres persones”
Grup d’autogestors

“Una persona, un somni.
Un somni, un projecte de vida.
Volem ser facilitadors dels
seus somnis, volem que les
persones participin, volem
que les persones siguin les
úniques protagonistes de les
seves pròpies vides.”
Anna Graells

“Es precisament quan més
coneixes aquest col·lectiu de
persones quan més costa saber
realment quina discapacitat té.
Precisament junts aprenem,
sense adonar-nos, cada dia
coses noves. Tothom tenim
limitacions i no per això ens
considerem discapacitats.”
Carme Ventura
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“Quan estava a Prats de Rei vivia
molt malament... fins que va arribar
el moment que esperava, d’entrar
a una llar-residència. Al principi em
va costar una mica però ara estic bé
perquè tinc una habitació per a mi
sola i em sento com a casa. Estic bé
i feliç perquè tinc monitores a les
que estimo molt i ara que em fan
mal les cames es preocupen per mi.“

“Este año he podido tener una plaza
en la resi de Galicia. Ha sido muy
positivo. Estoy tranquilo y no tengo la
presión de antes. Tengo compañeros
para vivir. También estoy aprendiendo
cosas, salimos de comprar, hacemos
la comida, salimos por ahí.
También tengo más autonomía y me
han comprado un movil para llamar a
mis amigos, compañeros...
Me he apuntado a clases de música.
Hecho de menos a mis padres y a mi
perro pero estoy muy bien en el piso.“

Josefa Font

Jordi Olivé

“L’escola Garcia Fossas i la Fundació Privada Àuria (FAP) hem iniciat aquest
curs una experiència innovadora, a la nostra ciutat, en l’àmbit de l’educació
en valors i la inclusió social de persones amb discapacitat intel·lectual. És un
projecte d’aprenentatge-servei que implica alumnes de l’escola i nois i noies
del grup Àuria en activitats conjuntes i, efectivament, per al benefici mutu.
Amb aquesta iniciativa a l’escola hem treballat valors com el respecte,
empatia, escolta... cap a les persones amb discapacitat.
El projecte ha resultat ser molt enriquidor per ambdues parts, i que es
concreta en dues línies d’activitat, relacionades amb l’hort de l’escola, amb
alumnes de P-5 i els jocs de pati, concretament les bitlles catalanes, amb
alumnes de cicle mitjà.
L’escola Garcia Fossas valorem que l’experiència iniciada és molt positiva i
recomanable, ja que ajudant-nos els uns als altres ens fem partícips d’uns
objectius compartits i alhora en gaudim. Estem molt engrescats en continuar
el projecte per tot el que ens aporta i ampliar-lo el curs vinent.”
Equip educatiu de l’escola Garcia Fossas

“Sentir-nos lliures i poder triar el que faig, com i amb qui ho faig.”
“Aprendre a fer les coses per mi mateix (tant a casa com fora): coses que abans
no sabia fer i que, a més, en alguns casos, pensava que no podria fer sol.”
“Seguretat: sentir-me recolzat per prendre decisions i sentir-me recolzat en
aquestes eleccions que realitzo.”
“L’orgull que veig que senten els meus familiars al veure que sóc capaç de viure
pel meu compte i de tot el que sóc capaç de fer per mi mateix.”
“A mi això em salva la vida. Puc viure, abans no podia. Ara estic a casa meva.”
Beneficiaris del Programa autonomia a la llar
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Viu la FAP!
Participa-hi!

Ho pots fer de moltes maneres:
Participant en les nostres activitats i xarxes socials.
Ens trobaràs sempre a www.fap.cat i també pots fer-te amic
nostre a les xarxes socials.
Fent-te voluntari. Ens calen persones que vulguin aportar el seu caliu i part del seu temps
en activitats de lleure i de suport a les persones amb discapacitat. Tu pots ser una d’elles. Ens
agradaria molt poder comptar amb tu!
Pots contactar al correu voluntaris@fap.cat o trucant al 93 801 77 32
Si ja estàs vinculat a la FAP, tens moltes maneres de poder participar i compartir les teves
propostes perquè puguem fer realitat els nostres somnis:
- Aportant creativitat, comprensió i bon humor en tot el que fem.
- Col·laborant i participant en les activitats que organitzem.
- Fent tot tipus de propostes i suggeriments a través de la nostra bústia o
contactant amb la direcció de la FAP.
- Exposant a la Síndica de les persones les vostres queixes o consideracions en
relació amb els valors i compromisos del nostre Codi ètic.
- Formant part dels grups d’autogestors o de les diverses comissions o grups de
treball que ens ajuden a cercar nous horitzons i créixer en valors i qualitat.
- Contribuint cada dia a la millora de la qualitat de vida de les persones i a fer
possible un món millor.
- Comprometent-nos i fent una bona feina.

Et necessitem! Tu fas possible tot el que fem.
FAP: Avinguda d’Andorra, 28. 08700 Igualada / Tel.: 938017732 / Fax: 938032202
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