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PRESENTACIÓ
DEL PATRONAT DE
TRESC

Estima el teu ofici,
la teva vocació,
la teva estrella,
allò pel que serveixes,
allò en què realment
ets un entre els homes,
esforça’t en el teu quefer
com si de cada detall que penses,
de cada paraula que dius,
de cada peça que poses,
de cada cop de martell que dones,
en depengués la salvació de la humanitat.
Perquè en depèn, creu-me.

Amb aquests versos de Joan Maragall us vam felicitar el Nadal i us vam desitjar un
feliç any 2018.
Els vam triar perquè pensem que parla de la Fundació TRESC. Parla de la gent
que hi treballa, dels professionals, i perquè parla de tots/es vosaltres que us esteu
formant, que ja esteu treballant o que voleu anar a treballar amb immediatesa amb
el nostre suport. També parla de les empreses amb qui col·laborem, on molts/es de
vosaltres ja hi esteu treballant, dels seus/ves caps i dels seus treballadors/es.
Per un costat la feina de cada dia des de la Fundació TRESC se centra en
gestionar actuacions, programes, calendaris, finançaments, etc. Gestionem
incerteses i un munt de canvis, però la feina real, la de veritat, la que ens agrada i la
que ens demana aquest esforç diari per tal de tenir una mirada neta sense judicis,
unes orelles atentes, un somriure... és la que fem amb cada un/a de vosaltres que
heu vingut a la Fundació TRESC demanant-nos que us fem costat, que us donem
suport en els projectes que teniu entre mans en la feina, la formació, l'oci, la vida
independent... És la feina que també fem amb les empreses, esbrinant quines són les
seves necessitats, compartint idees i oferint assessorament i els millors candidats/es
per ocupar els llocs de treball.
Aquest any 2017, entre Girona i Palafrugell, ja heu estat 200 persones que heu
participat en els diferents serveis de la Fundació TRESC. Totes diferents, totes
úniques però amb qui compartim un temps i un espai en comú basat en la confiança i
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en l'estima. També hem contactat amb 240 empreses, totes diverses i especials, amb
més d'un centenar de les quals tenim establertes diferents col·laboracions.
De tot el que hem anat fent aquest any 2017 podríem destacar que hem obert un
servei ocupacional d'inserció, que ha estat el primer any sencer del pis DECIDEIX,
que s'han fet 31 noves insercions, que s'han incorporat nous/ves professionals
tant a Girona com a Palafrugell com al Patronat de la Fundació TRESC, que s'ha
col·laborat amb més de cent empreses, que... però si ens permeteu una recomanació
d'aquesta memòria ens agradaria que us llegíssiu especialment els tres escrits que
l'encapçalen i que volen mostrar el que ha estat el 2017 per a la Fundació TRESC des
de punts de vista diferents: dels qui participeu a TRESC, d'un familiar i d'una empresa.
Després ja trobareu les dades dels programes, de com ens organitzem, de les
accions realitzades, dels resultats i de l'impacte obtingut. Llegiu el que ens expliquen
en Pau, la Mònica, la Coraima, la Cristina, en Florín, l'Eva i en Marc... i seguim!
Totes les persones dels nostres pobles i ciutats amb qui treballem, convivim,
gaudim, esperem, confiem, compartim, patim, estimem... aquest 2018 hem de seguir
fent-nos suport entre nosaltres perquè aquests drets al treball, a la inclusió i a la vida
independent es vagin fent efectius dia a dia en cada una de les accions que realitzem.
"com si de cada detall que penses,
de cada paraula que dius,
de cada peça que poses,
de cada cop de martell que dones,
en depengués la salvació de la humanitat.
Perquè en depèn, creu-me."

■ Equip de professionals

Patronat de TRESC
Lídia Aldeguer, Montse Cardona, Maria Pallisera i Anna Ma Roca
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QUI SOM?
Testimonis
Missió, visió i valors
Metodologia
Col·laboracions / Treball en xarxa

Fundació TRESC treballa per la inclusió
sociolaboral de les persones amb discapacitat i
amb trastorn mental de les comarques gironines
El treball a l'empresa ordinària esdevé una eina immillorable perquè les
persones que ho vulguin puguin participar com a ciutadans/es de ple dret des de
la pròpia comunitat. La metodologia del suport especialitzat és la que ens defineix
i es caracteritza per l'acompanyament a la persona oferint-li en cada moment els
suports que necessita per garantir que aquesta participació es farà des de la igualtat
d'oportunitats i des de la màxima inclusió.
Parlem de Treball amb Suport es tracta de la feina a l'empresa ordinària i Vida
amb Suport quan ens referim a viure de forma independent.

■ Testimonis
Germà d'un usuari. Per la confiança que et tinc em permeto comentar-te una
iniciativa personal que m'he proposat tirar endavant aquest 2018. El meu germà
va ser diagnosticat fa uns quants anys amb un trastorn mental que li genera una
disminució de les seves capacitats. Tot i que el procés per acceptar i donar sortida
a aquesta situació ha estat llarg i complex, hem arribat a un moment molt positiu
i favorable. En aquest camí et trobes obstacles i resistències a la vegada que
descobreixes persones i organitzacions que són realment admirables.
Una d'aquestes organitzacions és la Fundació TRESC. Sens dubte ha estat el
factor determinant perquè ara el meu germà s'hagi pogut reinsertar al mercat laboral
i hagi pogut reconduïr la seva vida. La filosofia de TRESC és molt clara: demostra
que les persones amb algun tipus de discapacitat o trastorn mental poden treballar
en entorns ordinaris si tenen el suport necessari. TRESC constitueix aquest suport
necessari que consisteix en crear un itinerari individual que permet valorar les
capacitats i habilitats de cadascú, identificar el perfil adequat per a cada empresa
i fer un seguimient il·limitat que cobreix la vida laboral sencera de la persona.
El cost d'aquest serveis per a l'empresa és zero i a més pot suposar importants
deduccions fiscals. Per l'experiència que he tingut veient l'evolució del meu germà
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Per iniciativa pròpia, en Pablo
germà d'en G. va enviar aquest
escrit a contactes que té en les
empreses amb les qui treballa.
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i havent conegut altres membres de la fundació he constatat que les persones que
accedeixen a una posició laboral en aquestes condicions són sempre valorades molt
positivament per la seva responsabilitat, motivació i compromís excepcionals. TRESC
també té aquests eixos, en la formació que dóna als seus membres, com a principals.
He decidit que la meva forma de contribuir és fer difusió d'aquesta problemàtica i
donar veu a organtizacions com TRESC, que puc assegurar que milloren la vida de les
persones i de les empreses.
Si tens interès en conèixer més sobre aquesta iniciativa pots contactar a etriola@
tresc.org. Tot i que el meu germà està en aquests moments en situació laboral activa
hi ha molts altres membres que estan buscant la seva oportunitat.
Estic molt content que hagis pogut llegir aquest correu i que en facis la divulgació
que consideris.
Moltes gràcies i feliç any 2018.

Aquest escrit es va demanar al
Balneari Prats per incloure'l en
una newsletter de la Fundació
TRESC que s'envia periòdicament
a les empreses.
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Cristina Ros, directora del Balneari Prats. La Mònica va arribar a Balneari Prats de
la mà de la Fundació Tresc. Va ser el mes de març de l'any passat. Amb ella venien
més candidats per ocupar un lloc de feina al nostre establiment, en el marc d'una
acció d'inserció de persones amb discapacitat intel·lectual. Des del primer moment,
la proposta d'inserció la vam acollir positivament i ens vam posar mans a la feina
estudiant els diferents perfils que s'havien presentat. Ens va agradar el perfil de la
Mònica, qui ja tenia experiència en el sector serveis, i a més a més, és veïna de Caldes
de Malavella. Així va ser com la Mònica, es va incorporar a la plantilla de personal de
Balneari Prats, treballant 4 hores diàries amb l'equip de restaurant. Des de llavors,
fa el torn dels esmorzars. Els primers dies va estar acompanyada per una tutora de
la Fundació Tresc. Un cop la Mònica va adaptar-se al ritme de feina, la presència de
la tutora es va anar espaiant en el temps. Després d'un període de pràctiques, des
del passat mes de juny del 2016, la Mònica té un contracte indefinit. Actualment la
tutora fa un seguiment periòdic per tal de valorar si cal fer alguna intervenció; sigui
orientativa a l'empresa o per treballar qualsevol aspecte amb la treballadora que
s'hagi de millorar o incorporar en el seu ventall de tasques.
Aquesta inserció al món laboral, també li ha permès ampliar la seva xarxa social
compartint activitats de caràcter lúdic amb els companys de feina. La seva integració
ha estat una prova de maduresa i conscienciació per a tot l'equip del Balneari i ens ha
permès entendre i confirmar que una persona amb discapacitat té tot el dret d'accedir

a un lloc de feina en una empresa ordinària.
Des de Balneari Prats estem molt satisfets amb la feina de la Mònica, una tasca
que fa amb molta dedicació, interès i cura. A més, aporta tant als seus companys,
com als clients, un alt grau d'alegria, d'aquella alegria de quan una persona està
satisfeta amb la feina que desenvolupa i amb el seu entorn.
La seva és una història molt maca que estem vivint en primera persona a Balneari
Prats, ens sentim afortunats. La Mònica va arribar per aprendre i integrar-se al món
laboral i amb el pas del temps hem de dir que la presència de la Mònica a Balneari
Prats ha estat una lliçó de vida per a tots, de tal manera que nosaltres també hem
après coses d'ella, sobretot pel que fa als valors que, a vegades, el dia a dia ens fa
deixar aparcats.

Joves del Pis Decideix. CH: Para mí el pis Decideix es enseñanzas. Desde que vivo en
el piso me siento contenta porque día a día me ayuda a hacer las coses bien. Estar en
este piso me da la oportunidad de estar bien y hacer las cosas poco a poco.
EB: Abans de venir viure aquí jo estava en un altre pis, les coses no anaven bé i em
pensava que em quedaria tirada al carrer. Per a mi el pis significa poder decidir sobre
el meu futur. Depèn del dia tinc ganes de marxar i d’altres no tantes. El que més
m’agrada del pis Decideix és tenir un lloc on poder dormir i poder valorar el que em
dona la vida. El pis m'ajuda a créixer i em dóna l’oportunitat per poder anar tenint
les meves idees més clares i poder construir un futur pròsper i ser una excel·lent
cuinera o cambrera.
MC: Per mi el pis és poder decidir i guanyar autonomia. Abans de venir a viure
aquí sentia una barreja d’emocions, em sentia content i també nerviós. Ara que visc
al pis, depèn del moment, em sento content o trist, i el que més m’agrada de viure
aquí és la llibertat.
FV: Per mi el pis és amor i alegria. Al principi, quan estava al CRAE i em van
proposar venir a viure aquí no en tenia ganes perquè no sabia com seria tot això. Des
de que visc al pis Decideix em sento còmode i aprenc a compartir. Veig que estar en
aquest pis em dóna l’oportunitat d’aprendre a fer-me gran i pagar-me les meves
despeses. El que més m’agrada del pis Decideix és la convivència amb els altres
companys/es.

En la memòria de 2017 del pis
Decideix els joves que hi viuen
van fer les seves aportacions de
les quals se n'han extret alguns
fragments.
El pis Decideix, per a joves entre
18 i 21 anys, es va obrir l’octubre
de l'any 2016 i depèn de l’Àrea
de Suport als Joves Tutelats i
Extutelats (ASJTET). És un pis de
transició per tal de treballar tot el
procés cap a la vida independent.
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■ Missió, visió i valors
Missió. Que les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental puguin
optar a treballar a l’empresa ordinària amb els suports que necessitin al llarg de tota
la vida laboral (a través de la metodologia de Treball amb Suport), així com gaudir dels
espais i dels serveis comunitaris que els ofereix el seu entorn i la possibilitat de viure
de forma independent (Vida amb Suport) per tal de millorar la seva qualitat de vida i
participar en la societat en la que viuen en igualtat d’oportunitats i com a ciutadanes
de ple dret.
Visió. Autodeterminació de les persones. Individualitat. Elecció. Respecte.
Confidencialitat.
Participació activa en el propi entorn social.
Inclusió social. Responsabilitat social.
Normalització.
Igualtat d'oportunitats.
Valors. 1 Una entitat en la que el centre són les persones, que treballa per la seva
capacitació, participació i autodeterminació. 2 Una entitat implicada i arrelada en el
seu entorn, que teixeix xarxa amb tots els agents que operen en l’entorn social i que
comparteix recursos i utilitza els espais comunitaris. 3 Una entitat que sempre està
en procés de millora contínua, oberta a tots els sectors: educatiu, social, empresarial
i cultural. 4 Una entitat líder en la inserció laboral de persones amb discapacitat
i trastorn mental a l’empresa ordinària a través de la metodologia de Treball amb
Suport. 5 Una entitat transparent, èticament finançada i sostinguda.

■ Metodologia
Per tal d’aconseguir aquests objectius la Fundació TRESC utilitza la metodologia dels
suports especialitzats:
Treball amb suport. 1 Valoració de les capacitats dels candidats i candidates.
2 Formació prèvia teòrica i pràctica de diversos aspectes del món laboral. 3 Recerca
d’un lloc de treball adequat a cada persona. 4 Formació laboral en el mateix lloc de
12

treball amb el suport d'un preparador o preparadora laboral. 5 Suport i seguiment a
l'empresa al llarg de tot el procés d’inserció i per mantenir i millorar el lloc de treball.
6 La creació d'elements de col·laboració amb la família.
Vida amb suport. 1 Acollida i planificació del procés d'emancipació.
2 Acompanyament en l'aprenentatge de les tasques de la llar i especialment per a la
convivència i les relacions personals. 3 Autogestió i autocura de la pròpia imatge,
la salut, les relacions socials... i suport en la gestió de l'economia personal i en la
presa de decisions de la vida quotidiana i de futur. 4 Accés a recursos comunitaris
educatius, culturals, d'oci, de salut... 5 Establiment i manteniment de la xarxa social.

■ Col·laboracions / Treball en xarxa
ACTAS. TRESC és membre fundadora (1995) de l'Associació Catalana de Treball
amb Suport (ACTAS). Aquesta associació està constituïda per institucions i/o serveis
d'arreu de Catalunya, amb l'objectiu de fomentar la inclusió de les persones amb
discapacitat a l'empresa ordinària partint de la metodologia de "Treball amb Suport".
Des dels inicis forma part de la Junta i des de març de 2016 ocupa la presidència de
l'Associació. En aquests moments ACTAS la formen 24 entitats.
ECAS. Des de 2010. ECAS, Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social, que treballen
de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social. La tasca
de la pròpia federació per vertebrar el sector es fonamenten en la lluita per la
igualtat d'oportunitats per a tota la població, així com en la voluntat de transformar
la societat per fer-la més justa i equitativa. L'objectiu és sumar esforços i vehicularlos per afavorir la inclusió, fer efectius els drets de les persones, promoure la plena
ciutadania i contribuir al benestar de tota la població mitjançant la construcció d'una
societat basada en el compromís i la corresponsabilitat, amb una cohesió social
sòlida i duradora de la qual tots siguem partíceps.
AMMFEINA. Associats a l'Agrupació Catalana d'Entitats per la Inserció laboral de
persones amb trastorn mental (AMMFEINA) des de 2009. Des de 2012 sota la marca
AMMFEINA Salut Mental Catalunya, que forma part de FEAFES Empleo.
L'objectiu és esdevenir una referència en l'impuls d'un procés de transformació
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social centrat en aconseguir que les persones amb trastorn mental puguin desenvolupar les seves potencialitats, així com identificar i escollir les seves pròpies opcions
de projecte de vida.
Clúster Èxit Girona. El febrer de 2012 es va signar un conveni de col·laboració entre
un grup d'entitats amb la finalitat de promoure la inserció laboral de persones amb
discapacitat i de col·lectius d'exclusió social en l'àmbit de les comarques gironines.
Entitats que són membres de l’Associació Clúster Èxit Girona: Fundació TRESC,
Fundació ASTRID 21, Fundació ONYAR-LA SELVA, Fundació Ramon Noguera, Empresa
d'Inserció El Brot (OSCOBE), Empresa d'Inserció ECOSOL (CARITAS), Fundació DRISSA, Fundació Els Joncs i Grup MIFAS.
Coordinadora catalana de fundacions. Des de setembre de 2012 estem associats
a la Coordinadora Catalana de Fundacions amb la finalitat de gestionar de forma
coherent, eficaç i transparent la nostra Fundació així com impulsar millores i establir
sinergies amb altres fundacions.
Universitat de Girona. Conveni signat amb la Facultat d’Educació i Psicologia (FEP)
de la Universitat de Girona per a la participació dels estudiants en la realització del
pràcticum d’Educació Social, d'activitats solidàries i de cooperació, de pràctiques en
el Màster en Atenció a la diversitat en una educació inclusiva.
Conveni de col·laboració entre el Grup de Recerca en Diversitat (de l'Institut de
Recerca Educativa de la Universitat de Girona) i la Fundació TRESC (2012) per tal que
s’avaluï el desenvolupament i resultats de programes; col·laboració a les assignatures
vinculades amb la discapacitat dels Graus d'Educació Social i de Treball Social i el
Màster en Atenció a la Diversitat per una Educació Inclusiva (MADEI), col·laboració
amb el Comitè Assessor de persones amb discapacitat que assessoren directament al
Grup de Recerca en Diversitat i col·laboració des d'una assignatura d’Educació Social
a través del procediment d'Aprenentatge Servei.
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Càritas Palafrugell. Des de desembre de 2012, i a través del Servei Prelaboral, la
Fundació TRESC col·labora amb Càritas de Palafrugell per tal que les persones amb
trastorn mental greu gaudeixin de les oportunitats de practicar i adquirir competències laborals a través de tallers que s'ofereixen bàsicament en el marc dels serveis
del Centre de Distribució d'Aliments i el taller de restauració de mobles de la botiga
Terrabastall de Càritas.

Escola Montessori. Febrer 2014, signat conveni amb l'Escola Montessori per tal d'acollir
alumnes com a voluntaris/àries de TRESC, que l’escola aculli alumnes de TRESC en
pràctiques, compartir entre els professionals d’ambdues entitats espais formatius, donar
suport a projectes per tal de sensibilitzar els alumnes de l’escola en temes de diversitat i
d'inclusió social i laboral.
Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET). A gener de 2015 iniciem una
col·laboració amb l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET) del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per tal d'incloure en
els itineraris sociolaborals a aquests joves amb discapacitat o trastorn mental.
A partir del mes de març aquesta col·laboració s'amplia a altres entitats (AMPANS
i APRODISCA) d'altres territoris (Bages i Baix Camp) amb la finalitat d'implementar
un projecte pilot, de formació i d'inserció laboral) que després pugui ser replicat a la
resta de Catalunya.
Fruit d'aquesta col·laboració neix el projecte Decideix que té una dimensió integral
per tal d'oferir suports a aquests joves des dels diferents àmbits social, laboral i
d'habitatge.
Institut d'Assistència Sanitària (IAS). Des de 1997 col·laborem amb la Xarxa de Salut
Mental i Addiccions de l'IAS (XSM) que és la xarxa pública de les comarques gironines
especialitzada en l’atenció a la salut mental. Des de la xarxa ens deriven les persones
per tal de realitzar els seus itineraris d’inserció laboral amb els suports necessaris així
com es realitzen coordinacions i seguiments sistemàtics d’aquestes. Constitueix el principal servei de derivació del Servei Prelaboral del Baix Empordà, ubicat a Palafrugell.
A partir de l'any 2013 aquesta col·laboració es va intensificar a través de la participació
en el Programa pilot IPS (Individual Placement and Support 2013-2017) signat per les
conselleries de Sanitat, Benestar Social i Família i d'Empresa i Ocupació amb l'Obra
Social "la Caixa" i el Dartmouth Psychiatric Research Center per tal de facilitar i millorar
l'ocupació de les persones amb trastorn mental a través de la metodologia de Treball
amb Suport. Les persones venen derivades per la Xarxa de Salut Mental amb la finalitat
d'iniciar de manera immediata la seva inserció laboral a l'empresa ordinària.
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QUÈ FEM
Formació
Laboral
Social
Vida Independent

■ Formació
Què oferim?
1 Realitzem accions de formació per tal de promoure l'adquisició de competències
necessàries per accedir a un lloc de treball i millorar la qualitat de vida de la persona.
2 Promovem la realització de formacions externes diverses i especialitzades que es
proposen des d'altres centres o entitats amb el suport a la persona ofert des de la
Fundació.
Com ho fem?
Oferim diverses accions de formació:
Transició a la vida adulta
■ Millora de competències personals i de transició a l'edat adulta (autonomia
personal, habilitats domèstiques, participació social i ciutadana, etc.).
Formació laboral
■ Coneixement del món laboral, tècniques i recursos per aconseguir un lloc de treball.
■ Millora i/o manteniment dels hàbits laborals bàsics.
■ Entrenament de competències laborals (tasques d’ajudant d’oficina, consergeria
i recepció, ajudant de cuina, peó manipulats, mosso de magatzem i reposador/a de
comerços, etc.).
■ Pràctiques formatives en empreses.
Formacions complementàries
■ Accions en informàtica, habilitats cognitives, habilitats socials i comunicatives,
economia personal i ús dels diners, cuina, etc.
■ Tallers d'estiu de salut, fotografia, introducció al teatre, entrenament cognitiu,
artteràpia, etc.
Suport a formacions externes
■ Suport en la recerca de formacions externes a la Fundació (formacions laborals,
formació reglada, cursos i/o tallers lúdics, culturals, esportius, etc.).
■ Col·laboracions amb recursos educatius, culturals, socials (xerrades formatives i
divulgatives, tallers, visites, etc.).
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■ Laboral: el Treball amb Suport (TaS)
Què és?
El TaS és una metodologia d'inserció laboral en el mercat ordinari de treball que està
adreçada a persones amb discapacitat o amb especials dificultats.
Es caracteritza per la recerca d'un lloc de treball adequat a cada persona,
l'aprenentatge de tasques en el mateix lloc de treball amb el suport d'un/a
preparador/a laboral i el seguiment a l’empresa al llarg de la vida laboral.
A qui ens dirigim?
A les persones amb discapacitat intel·lectual i/o amb malaltia mental de la província
de Girona. A les empreses que necessitin ocupar un lloc de treball.
Com ho fem?
■ Oferim orientació i assessorament a les persones
interessades en incorporar-se al món laboral.
■ Elaborem plans individuals d'inserció.
■ Oferim accions d'orientació i formació.
■ Mediem amb el sector empresarial.
■ Fem suport en el lloc de treball.
■ Fem un seguiment post contractació.
■ Informem i fem assessorem familiar.
■ Ens coordinem amb altres recursos.

■ Social
Què oferim?
Oferim suport i acompanyament a la persona per tal que puguin participar activament
en el seu entorn comunitari.
Com ho fem?
■ Realitzem suport en accions de participació social.
■ Efectuem accions de coneixement de recursos de l’entorn (formatius, culturals,
socials, lúdics, esportius, etc.).
■ Promovem l'ús de recursos de l’entorn en l’activitat diària del servei (centres cívics,
biblioteques, pavellons esportius, museus, sala d’exposicions, etc.).
■ Fomentem aliances amb entitats socials i de voluntariat del territori.
■ Oferim el suport individualitzat de recerca de recursos en el propi entorn.
■ Potenciem el voluntariat social com a una manera d’actuar i millorar directament la
societat en la que viuen.

■ Vida Independent
Què oferim?
Oferim suport i acompanyament a la persona en els processos de vida independent.
Com ho fem?
Pis assistit Decideix. Impulsat per l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats
(ASJTET) per a joves entre 18 i 21 anys. Pis de transició per tal de treballar tot el
procés cap a la vida independent.

1

Preparem per a la vida
independent a través de
l'adquisició d’autonomia
en tasques domèstiques
–cuina, neteja, compra,
administració dels diners,
cura de la salut, etc.
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Donem suport en la
realització del propi
projecte de vida per a
persones que volen viure
de manera independent.

2

3

Facilitem i potenciem la
participació en l'entorn
comunitari i el suport a
la construcció de xarxes
socials.
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4

COM HO FEM
Servei Ocupacional d'Inserció
(SOI Pontó)
Projecte Decideix
Servei Prelaboral del Baix Empordà
Treball amb Suport

PATRONAT
FUNDACIÓ TRESC

DIRECCIÓ
I COORDINACIONS

Equip
DECIDEIX

VIDA INDEPENDENT
Girona
Palafrugell

SERVEI OCUPACIONAL
D’INSERCIÓ
Girona - Projecte Pontó de
transició a la vida adulta

Pis
DECIDEIX

Equip
SOI

Equip VIDA
INDEPENDENT

SUPORT
ADMINISTRATIU

TREBALL AMB SUPORT
Girona
Palafrugell

Equip
TAS

SERVEI PRELABORAL
BAIX EMPORDÀ
Palafrugell

Equip
Prospecció
Empresa

Equip
SPL

LABORAL
SOCIAL
VIDA INDEPENDENT

FORMATIU
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Algunes dades:
El 2017 es van atendre 21 joves
d'entre 16 i 21 anys, 6 noies i 15
nois.
Aquest programa està finançat
gràcies a:

■ Servei Ocupacional d'Inserció (SOI PONTÓ). Projecte de Transició (TVA)

■ Projecte Decideix

Què és?
El programa de Transició a la Vida Adulta (TVA) és un projecte que omple un espai
llargament reivindicat, cobrint la necessitat d'atendre a joves amb discapacitat/
trastorn mental i amb dificultats d'aprenentatge que acaben l'educació secundària
obligatòria i necessiten seguir formant-se i desenvolupant les seves competències
bàsiques personals, socials i professionals que els permetin avançar en la seva autonomia, la seva independència, la inclusió social en el propi entorn.

Què és el Projecte Decideix?
És un projecte nou iniciat durant l'any 2015 i impulsat per l'Àrea de Suport als Joves
Tutelats i Extutelats (ASJTET) i presentat en xarxa amb dues entitats més, una de
Manresa, AMPANS, i una altra de la Conca de Barberà, APRODISCA.
Té com a objectiu donar oportunitat a joves amb discapacitat i/o trastorn mental
tutelats i extutelats per la Generalitat de Catalunya per tal que puguin millorar la seva
autonomia i participació social, així com iniciar i desenvolupar el seu itinerari personal
d’inserció al mercat laboral, tot acompanyant-los en els seu procés d’emancipació i
vida independent.

A qui es dirigeix?
Joves de la provincia de Girona d'entre 16 i 21 anys amb discapacitat, trastorn mental
i/o dificultats d'aprenentatge que vulguin continuar la seva formació post obligatòria i
iniciar el seu projecte d’inserció laboral.
Quins objectius té?
1 Adquirir, mantenir i consolidar aquelles competències relacionades amb les habilitats acadèmiques bàsiques (lectura, escriptura, càlcul, noves tecnologies).
2 Fomentar competències relacionades amb la millora de l'autonomia personal i vida
independent, així com la participació com a ciutadans responsables en el propi entorn
comunitari. 3 Desenvolupar competències professionals que permetin una futura
inserció laboral.
Destaquem
Després de sis anys d'aquest projecte de transició el 90% dels joves segueixen els
seus itineraris a la Fundació TRESC.
Durant el 2017 s'ha potenciat especialment el treball en entorns comunitaris
(pavelló, cuines de centres cívics, alberg de Joventut, biblioteques, espais socials de
barris, la Universitat de Girona, etc.) i potenciar de forma individual la participació en
activitats normalitzades de caire social, voluntariats, d'oci, culturals, de salut, etc.
Han realitzat un taller d’habilitats personals bàsiques i en execució un curs d'informàtica (Windows, word, excel i internet) a través de l'As. Inserta Empleo de la Fundación Once. A partir del mes de juliol de 2017 el projecte de transició ha passat a ser
subvencionat en part (10 places) pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
com a Servei Ocupacional d'Inserció (SOI Pontó).
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El projecte DECIDEIX treballa a partir de 3 eixos:

Algunes dades:
23 persones ateses entre els anys
2015-17
20 joves atesos en itineraris
d'inclusió sociolaboral entre els
anys 2015-17
15 joves atesos/es en itineraris dels quals 9 en programes
laborals amb 2 insercions i 5 joves
també al pis assistit només a
l'any 2017
Programa finançat gràcies a:

VIDA
INDEPENDENT

ITINERARIS
SOCIALS

ITINERARIS
LABORALS

DECIDEIX

A qui es dirigeix?
Joves amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental de 16 a 21 anys derivats des
de l'ASJTET Girona.
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Quins objectius té?
1 Fomentar la inclusió social mitjançant la creació d'una xarxa de suports en el propi
entorn i vetllar pel compliment dels drets bàsics del/la jove. 2 Adquirir, mantenir i
consolidar competències professionals a partir d’un itinerari individualitzat d'acompanyament a la inserció. 3 Fomentar competències relacionades amb la millora de
l'autonomia personal i vida independent, així, com, la participació com a ciutadans
responsables en el propi entorn comunitari.

■ Servei Prelaboral del Baix Empordà

Destaquem
El projecte DECIDEIX vol donar resposta de forma global a les necessitats dels joves
de forma totalment personalitzada.
Durant el 2017 hem centrat molts recursos en els suports per a l'autonomia i la
vida quotidiana i laborals, el repte que se'ns obre aquest 2018 és el d’ampliar i
consolidar els suports socials.

A qui es dirigeix?
El servei disposa de 15 places per a persones en edat laboral (16-50 anys), de la
comarca del Baix Empordà i amb diagnòstic de trastorn mental greu. Està ubicat a
Palafrugell. El temps d'estada màxim és de tres anys.

Projectes
Decideix Itineraris inclusió sociolaboral
Decideix Pis assistit

Què és un Servei Prelaboral?
És un servei que busca augmentar l'ocupabilitat de les persones amb Trastorn Mental
Greu (TMG) a través d'un programa individual d'inserció laboral que les capacitin i/o
habilitin de cara a una futura incorporació en el mercat laboral preferentment
ordinari.

Algunes dades:
21 participants, dels quals en són
4 dones i 17 homes.
21 persones ateses, 2 processos de PR, 4 insercions i 2 en
seguiment.
14 mesos és el temps d'estada
mitjà al servei.

Programa finançat gràcies a:

Quins objectius té?
Afavorir l'adquisició, recuperació i manteniment de les capacitats suficients per permetre la inserció en un entorn laboral ordinari i la seva continuïtat.
Amb la col·laboració de:

Destaquem
El SPL del Baix Empordà treballa directament amb les entitats del territori i és per
aquest motiu que els seus tallers i activitats van més enllà de la capacitació laboral
de les persones ateses tot perseguint també la seva participació social. Durant l’any
2017 s'ha treballat amb diferents entitats i institucions de la comarca com són Càritas
Palafrugell, APA Rodamón (gossera), Ajuntament de Palafrugell, Espai Dona… per tal
de col·laborar conjuntament en diverses accions socials que promouen.

Llars Esteve

Projectes
■ Tallers laborals (supermercat, restauració de mobles, cuina, neteja…)
■ Formacions transversals (salut, expressió artítica, noves tecnologies…)
■ Accions de desenvolupament de competències transversals (autonomia personal,
habilitats cognitives, habilitats socials i comunicatives…)
■ Treball amb Suport (Recerca de feina, pràctiques, inserció a l'empresa ordinària,
seguiment)
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■ Treball amb Suport. Itineraris personalitzats d'acompanyament i suport
Algunes dades:
156 Persones ateses en itineraris
laborals, de les quals 63 n'eren
dones i 93, homes.
42 processos de pràctiques
realitzades a l’empresa ordinària
(15 dones i 27 homes)
31 noves contractacions-insercions (11 dones i 20 homes)
94 Seguiments a les empreses per
mantenir els llocs de treball (51
dones i 43 homes)
Prospecció d’empresa: 240
empreses contactades de les
quals 112 eren noves empreses,
124 empreses visitades i 40
ofertes de treball aconseguides.
Programa finançat gràcies a:

Què són?
Són itineraris que tenen com a finalitat formar i inserir laboralment a persones amb
discapacitat i/o trastorn mental per tal d'afavorir el seu desenvolupament en un entorn laboral normalitzat.
Són itineraris individualitzats que combinen accions grupals i individual segons
necessitats de cada persona i recorregut pactat.
Aquestes accions són:
Tutories
Recerca de feina
Formació
Pràctiques
Inserció i seguiment laboral
A qui es dirigeix?
Persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental que:
a) Es troben en situació d’atur i es volen inserir en el mercat de treball ordinari.
b) Es troben treballant i necessiten un seguiment laboral per mantenir el seu lloc de
treball. c) Es troben treballant i volen una millora de feina.
Quins objectius té?
1 Preparar a la persona per a la incorporació al mercat de treball, valorar les competències, interessos professionals de cada persona per tal d'elaborar un perfil
professional. 2 Oferir un suport per aconseguir un lloc de treball a través de la cerca
activa de feina per part de la persona i la prospecció d’empreses en el territori per
part d'un tècnic especialitzat. 3 Oferir el suport necessari per a la incorporació al lloc
de treball i posteriorment oferir un suport continuat per al seu manteniment, així com
afavorir el desenvolupament de la pròpia carrera professional.

Fundació TRESC i del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) a través de les mesures
alternatives a la contractació.
Les accions que es realitzen i que entenem com a seguiment mentre dura la
contractació van des de l'acompanyament i suport dins de l'empresa, les tutories,
reforços formatius i en competències (HHSS, economia personal, informàtica, participació social...), atenció a les famílies, coordinacions externes amb altres serveis o
professionals.
Volem destacar que s'han realitzat 42 processos de pràctiques tots ells acompanyats del suport del preparador/a laboral amb més o menys intensitat segons les
necessitats de les persones i de les empreses on han anat a aprendre.
Projectes
■ Itineraris d'orientació, formació i inserció laboral (Programa SIOAS) Finançament
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
■ Projecte IPS per a persones amb trastorn mental greu. Finançament pel Servei
d'Emergències Mèdiques (SEM), Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i
Fundació TRESC
■ Projectes de Garantia Juvenil per a joves menors de 30 anys: Programa Integrals
(conjuntament amb Fundació AMPANS i APRODISCA) i Projecte Singulars
■ Finançament del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i FSE
■ Curs d'Iniciació al Treball Sector Serveis. Finançament As. Inserta Empleo
■ Programa IRPF (en col·laboració amb AESE). Finançament Ministerio de Sanidad,
servicios Sociales e Igualdad (MSSSI)
■ Programa SEGUIM!. Finançament Fundació TRESC

Destaquem
Durant l'any 2017 s'han realitzat 94 acompanyaments a les empreses per mantenir
els llocs de treball ocupats. Més de la meitat d'aquests seguiments no han estat
finançats de forma externa per cap programa i s'han fet amb càrrec dels fons de la
26
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EMPRESES COL·LABORADORES

AENA - Aeroport de Girona
Ajuntament Cornellà del Terri CAP
Ajuntament de Celrà
Ajuntament de Palamós
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
Ajuntament de Tossa de Mar
Ajuntament de Palafrugell
AKI Bricolaje España S.L.U
Alberg Cerverí Girona
Assessoria Codina Gabinet d’Assessors
i Advocats SL
Assessoria Vilanova Jano SL
Balade SL
Bar Bouquet
Biospirit SL
Cafès Cornellà
Carleser SL
Càrniques Costa Brava
Casa Ametller Origen
Casa Westfalia SA
Càtering Vilanova/serunion
Cediserhs SL
Chocolates Torras SA
Comercial Mecano Toldo SLU
Complex Cultural i Esportiu Montessori-Palau
Consum S.COOP V
Control y Prospecciones Igeotest SL
Curhotel Hipocrates Stelgroc SA
Damerik SL
Darnés
Decathlon España SAU
Diputació de Girona
Dispromergi
Ecotur Calella SL
Escola Bressol Mas Balamanya
Escola Bressol Municipal Confetti
Eurofirms ETT, SLU
Falcon Rol
Falk&Ross Group Spain SLU
Farmàcia EMI Sallés

Francesc Guitart Sabater - Piccadilly
Coffee
Francisco Oller SA
Fundació Altarriba - Protectora La
Bisbal d’Empordà
Fundosa FSC - Inserta
Funeraria Juanals SA
GHT Hotels
Gicarns SL
Girona Missatgers
Grup Josibel Girona SL
Hotel Balneari Prats SA
Hotel Condal
Hotel Trias
Huurre Ibérica SA
Impremta Pagès SL
Indústries Lindamer SL
Inforgest Informàtica SL
J.C. Mera SL
Jini Hosteleria SL
Jorofon SL
LIDL Supermercats
Limpiezas Barcino
Llibreria 22
Logisfashion SA
Magma, Centre Lúdic Termal
Marjor XXI SL
Mc Donald’s Salt i Girona
Mercagirona
Mirval Courier SL
NCK SA
Novara Hotels SL - Hotel Peninsular
Novara Hotels SL - Hotel Alga
Pastisseria Margenat
PGA Catalunya Resort
Protectora Dracan
Protectora Rodamón
Randstad ETT
Restaurant La Temporada
Rex Girona SLU
Saint George’s School SL

Sant Salvador Horta Pat. Res.
Geriàtrica
SEHS Distribució i Logística SL
Fornells
Serunion SA
Servei d’Emergències Mèdiques
Sport Zone España SA
Stop Self SA
Subministres Jovi SL
Torremirona Golf Club
Torrot Elèctric Europa SL
UdG - Facultat d’Educació
Unió d’Empresaris de la Construcció
Unipreus SL
Universitat de Girona
Urbaser
Vestuari i Protecció Industrial Arnal
SL
Wekhaus SL SCS
Xarxa Farmacèutica SL
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IMPACTE SOCIAL I ECONÒMIC

■ El 2017 en dades

El 2017 en dades
Resultats ingressos i despeses 2002-17
Resultats finançament i despeses 2017

21 entren
a Fundació
TRESC
al 2016

25 entren a Fundació
TRESC al 2017

127
homes

46 noves
incorporacions

200 persones ateses

6

61 en llista
d’espera

50 no
interessades

136 noves
acollides
al 2017

73
dones
154
persones ateses
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■ Resultats ingressos i despeses 2002-2017

Servei Prelaboral
del Baix Empordà
a Palafrugell

2
serveis en conveni amb
el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies

+ 40

20

accions formatives i de
participació social
(realitzades a través de
diferents programes)

visites formatives
a empreses

Servei Ocupacional
d’Inserció a Girona
SOI Pontó de transició

700

240

112

600

nous contactes

500

40

400

639.945 € Ingressos
599.995 € Despeses

empreses contactades

97

124

empreses
col·laboradores

empreses visitades

ofertes de treball

milers
d’Euros

300
200
100

39.949 € Benefici

0
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156

42

itineraris
sociolaborals

processos de pràctiques
a les empreses

110

94

en recerca de feina
(a l’atur o en millora
de feina)

treballadors/es
en seguiment per tal
de mantenir i/o millorar
el seu lloc de treball

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2005

2004

2003

2002

-100

31
nous llocs de treball
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■ Resultats ingressos i despeses 2017
INGRESSOS
639.945,23

TASF
(inserció laboral)

172.018,75

SOC
(Garantia Juvenil)

130.184,72

TASF (SPL)

118.530,00

Finançament
Públic
522.677,20

506.758,44

Personal

TASF Decideix Llar/Social

36.000,00

Donacions

32.197,14

32.836,39

Lloguers

Altres administracions
TASF (SOI Pontó)

18.704,00
15.451,52

15.205,57

Altres despeses

11.460,09

Subministrament

Programes
(no administració)

61.159,55

Quotes

50.325,00

Altres ingressos
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DESPESES
599.955,49

5.374,55

Valors expressats en euros

Finançament
Privat
117.268,03

39.949,74
BENEFICIS

9.959,01
7.707,54
5.140,50
5.147,79
4.294,44
834,59
651,13

Amortitzacions
Serveis externs
Compres
Despeses bancàries
Assegurances
Publicitat i altres
Formació professional
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