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acidH
Descripció

Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà – acidH

Inscrita amb el número 15324 Secció 1a. Registre de Barcelona

Seu social al carrer Siracusa, 53 de Barcelona

NIF G- 60531100

Entitat privada d’iniciativa social

Àmbit Territorial Autonòmic  

Naturalesa Jurídica: Institució privada sense ànim de lucre

Població destinatària: Persones amb intel·ligència límit

Discapacitat intel·lectual lleu

Altres limitacions socials 

Missió

L’ACIDH, és una Entitat sense ànim de lucre dedicada a millorar la qualitat de vida, mitjançant una atenció

integral a persones amb intel·ligència límit i discapacitats intel·lectuals lleus i oberta a altres limitacions socials.

Objectius

INTEGRAR a aquestes persones en l’àmbit social i laboral.

SENSIBILITZAR a la societat d’un col·lectiu ignorat.

INVESTIGAR les causes que generen aquestes limitacions, com podem millorar la seva Q.V. i de les seves famílies.
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acidH
Nª de treballadors:
110 aprox., 17 dels quals són del CET

Entre tots els serveis s’atenen: 487 usuaris i 684 accions

Nº de Plataformes amb les que treballem: 10

Subvencions que rebem:
• Generalitat de Catalunya:

·Dep. Treball: 5

·Dep. D’Acció Social i Ciutadania: 9

·Dep. Governació: 1

·Dep. d’Educació: 8

• Ajuntament de Barcelona: 7

• Donatius varis periòdics: 8

• Diputació de Barcelona

• Ministeri de treball i afers socials

• Obra Social Caja Madrid: 2

• Obra Social Caja Navarra

• Obra Social Caixa Catalunya

• Obra Social Caixa Terrassa

• Obra Social Caixa Manresa

• Obra Social La Caixa

• Federació ACELL

• Fundació Maite Iglesias Beciana

• Fundació Privada Òscar Rava

• Fundació Privada Sert

• Fundació Privada Carmen y Maria José Godó

• Fundació Roviralta

• ROTARY

Plataformes amb les que treballem:
• Asociación Enlínea  

• Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

• APPS - Federació Catalana Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual 

• Coordinadora de Tallers - Coordinadora especialitzada en Centres Especials 
de Treball i Tallers d’Ocupació

• ACTAS - Associació Catalana de Treball amb Suport 

• ECAS - Entitats Catalanes d'Acció Social 

• VORAVIU -

• FCVS - Federació Catalana de Voluntariat Social 

• FETS - Finançament Ètic i Solidari 

• FEPA - Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits
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acidH
Dades Generals per àrees 2009
Àrees: Educativa Laboral Habitatge Clínica
Departaments E.E.E Vida Montserrat DEFO Llars-Residència CPLA

Escola Adults SOI Llar amb Suport Grup Suport 
Extraescolars CET Formació
Menjador 
Club lleure 

Professionals 35 24 + 17(CET) 17 5

Usuaris/Accions* 390 193 31 + 2 (LL.Suport) 68

Voluntaris 11 3 1

S. Comunitat 4

*Tenint en compte que hi ha usuaris que utilitzen diferents serveis.

Dades Generals acidH 2009
Total Professionals 81 professionals A.D., 17 CET, 12 Serveis transversals: Total 110 
Usuaris 487
Accions 684
Voluntaris 21 (15 per àrees acidH + 6 serveis transversals)

Socis 727
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acidH
Subvencions 2009

Presentació a 61 sol.licituds (100%) ......................................................................T. 2.967.722 €

61 --------------------------- 48 Fixes / ordinàries -------------------------------- atorgat  72%

(100%) (78%) denegat 28%

13 Sol.licituds noves ------------------------------ atorgat 22%

(22%)     denegat 78%

Comparativa de Subvencions 08/09:

N. Sol·licituds   Total demanat                   T. Denegat T. Concedit 

2008 48                     2.478.990                         658.328 1.839.608

2009 61                     2.967.722                      1.208.377 1.759.345

Objectiu pel 2010: + 15% en noves subvencions i ajuts
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Objectius Generals
• S’han finalitzat els tràmits pendents: Registre de Sanitat, Utilitat Pública. En tràmit Avaluació Ambiental. La LOPD i BD, previst  
finalització 2010.
• Supervisar i vetllar pel compliment dels objectius de cada Àrea establerts pel 2009.
• Ampliar del Sistema de Qualitat ISO 9001, a tota l’Àrea Laboral  (DEFO, SOI, CET) i iniciar els procediments i registres del S. ISO 
9001 en els serveis transversals i les altres àrees (Habitatge pràcticament finalitzat).
• Pla d’Adaptació a la Llei de Protecció de dades, es va iniciar a finals del 2008, finalitzat i registrat el juny 2010.
• Estudiar amb profunditat la viabilitat i sostenibilitat dels CET’s de Bugaderia i Càtering amb el suport del Dep. d’Alumnis 
Solidarios d’ESADE i l’Empresa PRICE .
• Millorar la qualitat d’atenció a les persones: professionalització (formació), protocols d’actuació, indicadors, avaluació. 
• Espais de Reflexió per als professionals, tot el 2009. 
Canvi d’imatge de l’Entitat.
• S’ha concedit la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona, als quins anys de trajectòria.
• S’ha millorat la qualitat dels serveis en les instal·lacions, mobiliari i imatge.

Finalitzades les finestres d’alumini de l’Entitat. O.S.C.M.
Readaptada i construïda la cuina freda pel Registre de Sanitat.
Reformat el bany del primer pis.
Adaptada l’aula informàtica de la planta baixa i condicionat el distribuïdor d’aquesta aula.
Adaptada una cambra per als estris de neteja.
Finalitzada la pintura de les llars Residències.
Canviat el mobiliari de les Llars Residències mitjançant la subvenció dels Amics dels Pobres .
Reformades les cuines i banys de Vilamarí i Z. Franca, amb la mateixa subvenció.
Renovat el mobiliari escolar de les aules mitjançant la subvenció de la Fundació Sert i Roviralta.

(Tot això amb el personal de manteniment, personal de Serveis en Benefici a la Comunitat, Pintures Bruguer i subvencions 
atorgades)
•S’ha dut a terme el Plà de Prospecció amb l’objectiu de cercar recursos per a potenciar la inserció laboral, vendre 
els serveis propis i compliment de la Lismi.
• S’han celebrat els actes previstos d’Aniversari: Canvi d’imatge,  “II Jornades Interdisciplinàries sobre les persones 
amb intel·ligència límit”. 

Objectius assolits 2009
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Àrea Educativa
Escola de Vida Montserrat
Escola d’Adults
Extraescolars
Club de Lleure
Menjador

El projecte educatiu pretén:
• Aprendre a aprendre.
• Millorar les aptituds, actituds i habilitats de l'alumne.
• La integració social partint de l'assoliment dels objectius en formació bàsica i habilitats socials.
• Intervenció educativa global mitjançant una metodologia dinàmica, participativa, flexible i afectuosa partint de la realitat de 

cada alumne i de les seves capacitats.

ESCOLA VIDA MONTSERRAT - ESO

Alumnes: 81

Professionals: 19 i 1 directora d’àrea

Aules: 8 i aula Montserrat Baró

ESCOLA D’ADULTS

Alumnes: 31

Professionals: 4

Aules: 3

Voluntaris: 3

MENJADOR

Alumnes/usuaris: 112

Professionals: 7

Voluntaris: 3

EXTRAESCOLARS

Reforç Informàtica

Teatre                 Colònies d’estiu

Bàsquet

Alumnes: 120

Professionals: 12 i 1 coordinador

Voluntari: 2

CLUB DE LLEURE

Grups: 4 (1 d’adolescents, 2 de joves i 1 de gent gran)

Usuaris: 46

Professionals: 4 i 1 coordinador

Voluntaris: 3
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Àrea Educativa
Any Alumnes Professionals Voluntaris

E.E.E. V. M. 2008 76 20

2009 81 20

E. Adults 2008 29 4 2

2009 31                 4* 3

Extraescvolars 2008 128 13 1

2009 120               13* 2

Club de lleure 2008 5 2

2009 46 5 3

Menjador 2008 105 7 2

2009 112                 7* 3

* Hi ha 14 professionals que estan en diferents serveis
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Escola Vida Montserrat
• Desenvolupament del Projecte Curricular del Centre des de l’àmbit de competències.
• Redefinir les funcions de l‘Equip docent.
• Finalitzar el Reglament de Règim Intern (falta introducció).
• Mantenir la participació de diversos Projectes Pedagògics: Agenda 21 (ajuntament), Audiència Pública (ajuntament), Intercanvis 
Escolars (Commenius U.E.).
• S‘han dut a terme activitats educatives des de l’àmbit de la inclusió social amb el Centre Educatiu SAFA.
• S’ha fet una escolarització compartida amb l’Escola de la Immaculada d’Horta.
• Continuar amb la millora de la imatge: acabar de posar suro a les aules (en procés), s’han canviat els pupitres menys l’aula de 
plàstica.
• S’ha renovat el material didàctic i falta el de noves tecnologies.
• Dissenyar i incloure en el programa educatiu, un programa d’educació en sexualitat. (dissenyat des de l’àrea d’habilitats 
socials, tutories i ciències naturals)
• Dissenyar el Projecte del Pla de l’Entorn del Districte i formem part en quan activitats extraescolars.
• Millorar el parc informàtic de la Sala de mestres (en procés).
Menjador
• Al Pati: Respectar les instal·lacions. Respectar als companys i professionals. Evitar el joc violent.
• En el menjador:  mantenir les normes d’urbanitat i civisme.
• En els Tallers: Aprendre a treballar amb grup. Respectar els materials i l’espai.
Escola d’Adults
• Consolidar les tres aules: passant de 26 a 35 alumnes. (actualment 31)
• S’ha fet prospecció , mailing, visites al consorci i l’ajuntament del districte per donar a conèixer el servei. 
Extraescolars
• Presentació de sol·licituds de subvencions per a arreglar la pista de bàsquet i vestuaris (presentades i pendents de resolució).
• Consolidació de les Colònies d’Estiu.
• S’ha adequat una nova aula d’informàtica.
Club de Lleure
• Gestionar i planificar el temps d’oci.
• Fomentar la iniciativa dels usuaris respecte a les activitats a realitzar.
• Planificar una activitat mensual sense monitor (grup joves autònoms) per fomentar l’autosuficiència i autonomia.
• Sortida a Madrid.

Àrea Educativa
Objectius assolits 2009
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Àrea Habitatge
Llars Residències

Suport a l’autonomia a la pròpia llar
Nª de llars residència: 4

Llar amb suport: 1

Nª d’usuaris: 31 ICASS

Nª de professionals: 17 (16 professionals i 1 cap d’àrea)

El projecte d’habitatge pretén:

• Cobrir les necessitats bàsiques d’aquest col·lectiu, així com proporcionar una veritable llar on reconeguin casa seva.

• Cobrir les mancances afectives, materials i educatives amb la finalitat de potenciar la seva autonomia vers una 
integració el més normalitzada possible en la nostra societat.

• Les llars proporcionen: allotjament, convivència, manutenció, atenció personal, cura de la higiene, fomenten les 
relacions interpersonals i la integració social i laboral, establint  uns hàbits d’autonomia, descans i lleure.  

• Atenem persones de 18 a 65 anys, amb intel·ligència límit i discapacitat intel·lectual lleu, moderada i malaltia mental. 
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Àrea Habitatge
Objectius assolits 2009

Millorar les condicions de les llars:
• S’ha acabat de pintar.
• S’ha canviat el mobiliari de totes les llars.
• Involucrar als usuari/es en les millores, mitjançant l’oportunitat del canvi i registres de l’ordre i 
manteniment de les habitacions.
• Mantenir i valorar el que s’ha fet, professionals i usuaris.

Programació d’activitats conjuntes:
•Programar i organitzar, dues i tres sortides a l’any on  participin totes les llars – Residències. Només s’ha 
dut a terme una activitat la calçotada.

Seguiment individualitzat i multidisciplinar dels usuaris:
• Reunió mensual amb l’Equip Educatiu de cada llar.
• Reunió mensual de cada llar amb la Directora.
• Reunió mensual Educador-Referent-Directora-Fundació Tutelar. És fa trimestralment.
• Reunió mensual educadors Referents de totes les llars amb la Directora.
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Àrea Laboral
Departament de Formació i Orientació Laboral (DEFO)
Centre Especial de Treball (CET)
Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)

El projecte laboral pretén:
• Ofertar Programes de Qualificació Professional Inicial per a joves de 16 a 25 anys, per a adquirir competències 

tècniques, bàsiques i transversals per a l’accés al món laboral
• Donar oferta formativa per a persones adultes en àrees prioritàries del mercat laboral
• Dur a terme accions individuals i grupals de preparació laboral i recerca de feina, mitjançant els Itineraris 

d’inserció.
• Donar recolzament als treballadors inserits en el mercat laboral ordinari, i al personal de les empreses 

col·laboradores, mitjançant la metodologia de Treball amb suport.
• Realitzar tasques de prospecció, per tal de sensibilitzar i assessorar el teixit empresarial sobre la contractació

de persones amb discapacitat intel·lectual.
• Oferir llocs de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual dins el Centre Especial de Treball, i donar-

los el suport per part de la Unitat de suport a l’activitat professional.   
• Oferir un recurs prelaboral a les persones amb més necessitats de suport per a la integració laboral, dins el 

Servei Ocupacional d’Inserció.

Professionals: 23 i 1 directora d’àrea

Usuaris: 193

Nº insercions: 41 del tipus: 12 indefinits 5 renovacions

3 contractes d’un any 13 contractes temporals

4 contractes d’obra i servei

SOI Usuaris: 25         Professionals: 2 

CET Treballadors : 17      Equip de suport : 7

DEFO Usuaris: 151       Professionals: 12

EQUIP TÈCNIC ÀREA LABORAL   2 ( Treballadora social, psicòloga ) i 1 Directora
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Àrea Laboral

Comparativa d'insercions laboral 2008-2009
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SOI 2008 25 2

2009 25 2 1
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2009 17 7
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Personal de suport : direcció, psicòleg i treballadora social (3 professiona

Comparatiu contractes realitzats 2008/2009

INSERCIONS Nº usuaris (STIL;SSIL;SPENº Contractes % 
2008 79 28 35%
2009 89 41 46%
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Àrea Laboral
BUGADERIA

CATERING

BUGADERIA NºClients Facturació

2008 102 86.416,00 € 
2009 90 99.726,00 € 

CATERING Nº Clients Facturació

2008 93 280.394,00 € 
2009 83 181.050,00 € 
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Departament de Formació i Orientació Laboral - DEFO
• S’ha continuat amb les col·laboracions amb ECA, ECAS i ACTAS.

• S’han assolit 100 primeres visites.

• Hem augmentat el nombre de insercions a l’empresa ordinària, passant del 35% el 2008 al 46% el 2009.

• Millorar la base de dades del DEFO. (En procés tota la base de dades de l’entitat).

• Ens vàrem presentar en un concurs públic.

SSIL/STIL/PAD/SPE
• El 40% dels usuaris inscrits tinguin un contracte de treball al final del període d’avaluació. S’ha aconseguit el 46%.

• Mantenir i millorar els nivells de satisfacció dels usuaris a les diferents accions. (Valoracions del 4< 5).

PQPI
• Augmentar el percentatge d’alumnes preparats per a continuar un itinerari d'inserció laboral És va aconseguir el 91% del 60 % del 

l’exercici anterior.

• Augmentar el percentatge d’alumnes amb avaluació positiva en pràctiques d’empresa. Igual a l’exercici anterior el 60%.

• Hem millorat la satisfacció dels usuaris en 1,2 punts del l'objectiu previst, aconseguint un 4,2 de sobre 5.

• Hem millorat la valoració de la satisfacció de les famílies amb 1,3 punts del previst, aconseguint un 4,3 de sobre 5.

Servei Ocupacional d’Inserció –SOI
• S’ha acabat el Pla de Millora de la Q.S. i de la Q.V dels usuaris i llurs famílies.

• Elaboració de protocols: d’acollida, d’intervenció psicològica, tractament de conductes problemàtiques i d’atenció a les famílies. 

• Millorar les estratègies de comunicació dels usuaris, identificar-les i millorar-les. (S’està realitzant)

• Aplicació de la ISO. Acabat

• S’han aconseguit dos nous client i mantenint els que ja teníem, per tasques de manipulats.   

Àrea Laboral
Objectius assolits 2009
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Centre Especial de Treball (CET)
• Estudi de viabilitat i sostenibillitat dels CET’s per a fer un salt qualitatiu i quantitatiu : càtering i bugaderia.  Suport del Dep. 

Alumnis Solidaris d’ESADE I PRICE. Es va iniciar el setembre de 2009. 

• Aplicació del Sistema de Qualitat ISO. 

Càtering:
• Registre de Sanitat. Aconseguit el 17 de juny de 2009.

• S’han fet les Instal·lacions de la cuina freda i calenta.

• S’han fet els procediments I els registres pel control de gestió: compres i existències.

• Formació dels professionals.

Bugaderia:
• S’ha fet la recerca i increment de nous clients i de la facturació. S’ha disminuït el nombre de clients però s’ha aconseguit de nous 

de més volum, també se n’han recuperat.

• S’ha Instal·lat la depuradora d’aigua.

• Optimitzar els controls d’actuació mitjançant protocols i registres.

USAP
• Desenvolupar plans de formació que siguin necessaris per a l’adaptació dels treballadors/es al lloc de treball, així com noves 

tecnologies i processos productius.

• Continuar intervenint amb els treballadors i les seves famílies oferint els suports adients a cada cas.

•Aconseguir inserir algun treballador  a l’Empresa ordinària, facilitant així que nous treballadors puguin incorporar-se a un lloc de 

treball.

Àrea Laboral
Objectius assolits 2009
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Àrea Clínica

Centre de Psicologia i Logopèdia (CPLA)
Grup de Suport Familiar
Formació interna i externa

El projecte de l’Àrea Clínica pretén:
L’objectiu és oferir una atenció psicològica, psiquiàtrica i logopèdica a les persones amb D.I. lleugera, intel·ligència
límit i a la població en general, que presentin alguna dificultat o trastorn susceptible d'atenció terapèutica.
Oferir formació de reciclatge professional dels treballadors de la nostre Entitat
Oferir formació externa a altres col·lectius o Entitats del sector d’atenció a les persones amb Discapacitat intel·lectual.
Crear un espai obert a les famílies on s'intercanviïn experiències, rebin informació sobre la discapacitat, on puguin 
resoldre dubtes i compartir experiències comunes.

CENTRE DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA

Nª usuaris CPLA: 68........... Psicologia:   49        Logopèdia: 19

Nª professionals CPLA: 5  (1 coordinadora, 2 psicòlogues, 1 logopeda i 1 recepcionista)

FORMACIÓ:

Accions formatives:

Cursos a l’exterior: 1

Coordinació formació interna: elaboració del protocol d’acollida i 5 formacions d’acollida.

GRUP DE SUPORT FAMILIAR:

19 famílies (15 persones han assistit a la 1ª reunió) 
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Àrea Clínica
CENTRE DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA

Comparativa sessions realitzades al 2008-2009
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Comparativa usuaris atesos al 2008-2009

CPLA Any Nº Usuaris Nº Sessions
Diagnostic 2008 6 34

2009 2 10
Psicoteràpia 2008 45 781

2009 49 502
Logopèdia 2008 16 293

2009 19 433
Reeducacions 2008 0 0

2009 1 5
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Àrea Clínica
Objectius assolits 2009
Centre de Psicologia i Logopèdia – CPLA
• Degut el canvi del Psicòleg el mes de març i canvi de local a finals d’any no s’han pogut assolir tots els 

objectius marcats 

• S’ha fet difusió dels CPLA a altres Escoles, CET, SOI.

• Obrir al CPLA a la realització de Reeducacions.

• Disposar de material necessari: telèfon inalàmbric, il·luminació apropiada, impresora, Material psicomètric

actualitzat.

Grup de Suport Familiar – GSF

• Realitzar xerrades d’interès de les famílies.

• Fomentar la participació activa.

• Potenciar l’auto-ajuda entre els mateixos pares.

• Oferir un espai d’experiències i reflexió.

• Donar suport i fer conèixer ”que no estan sols”.

• Donar a conèixer recursos dels quals poden disposar.

• Poder utilitzar la pàgina WEB com a via d’informació de les activitats del grup.

Formació

• Optimitzar el recull d’ofertes formatives proposades per altres Entitats i centralitzar-ho al responsable de 

formació.

• Formació d’acollida als professionals que s’incorporen en plantilla a l’ACIDH.

• Jornades formatives adreçades als treballadors  d’ACIDH. Reflexió professional i del nostre servei cap a 

l’usuari.
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acidH
Socis
Segons els Estatuts de l’Entitat, els socis són les persones físiques o jurídiques que amb caràcter voluntari participen a 
mantenir, mitjançant unes quotes, el seu treball com professionals o voluntaris o l'ús dels serveis  de l’Entitat, l’Associació. 
Per tant es consideren socis totes aquelles persones  que formen part, des dels diferents serveis i òrgans de l’ACIDH. 
La vessant important d’aquests socis, és per una banda l’econòmica, ja que potencia el finançament de l’Entitat i per altra 
reivindicar i donar suport de cara l’administració de l’existència d’aquest col·lectiu.   

Voluntaris
L’ajut dels voluntaris és un element clau pel nostre funcionament. Col·laboren en la tasca de millorar la Qualitat de Vida de 
les persones que atenem i dels serveis amb el seu suport i altruisme.
Actualment comptem amb 21 voluntaris.
El voluntariat està coordinat per la Treballadora Social de l’Àrea Laboral

Pr
of

es
si

on
al

s

Vo
lu

nt
ar

is

U
su

ar
is

So
ci

s 
ec

on
òm

ic
s

O
rg

an
s 

de
 g

ov
er

n

110

21

487

90

190

100

200

300

400

500

Distribució dels socis Distribució dels voluntaris

3

3

2

3

4

1

1

4

Botiga

Psicologia

Administració

Fundació

Escola d'Adults

Extraescolars

Habitatge

Club de Lleure



21
Associació acidH. 30 de juny de 2010

acidH
Administració pública, Empreses i Entitats col·laboradores
AAPP
Generalitat de Catalunya

•Dept. d'Economia i finances 
•Dept. de Medi Ambient 
•Dept. de Governació i AA.PP. 
•Dept. d'Interior 
•Dept. de Treball 
•Dept. d'Educació
Ajuntament de Barcelona

•Dte. d'Horta-Guinardó
•Dte. de Gràcia

Empreses col·laboradores
Aidar
Agència Catalana de Certificació
Amari Metals Ibérica SLU
Arbora I Ausonia, S.A.
Armand Basi
Arquebisbat de Barcelona
Artrosport
Associació Catalana de Premsa

Comarcal
Astrazeneca
Backstage Estética y Belleza
Banc dels Aliments de Barcelona
Box Phisiotrauma
Cahispa
Caprabo
Carnisseria Ferran
Carrefour
Catalana Médico-Quirúrgica
Ceir Arco
Centre Orl Integral
Centro Lamparoscópico

de Barcelona
Cidem
Cire
Clece, S.A.
Club Inventores
Consorci de l'Admó. Oberta
Constructora Pedralbes
Copca
Correos
Cusachs
Deloitte
Doctor Rino S.C.P.
Dog Moixet
EAP Dreta de l'Eixample
Eat Out
EDIMODUL
El Corte Inglés
Elab Studio
Emma Vandrell Consulting

E.V. S.L
Escola La Pineda
Facial Surgeri
FC Barcelona
FCC
FIV Barcelona
Forn Barcelona-Reikjavik
Fruites Geroni
Grup Esco
Grup Prolimsa GPL
Grupo Rodilla / Jamaica
Henkel Ibérica
Himali Restaurant
Hostelería Martínez Muñóz
Hotel Expo Catalonia

Hotel Husa Illa Diagonal
Hotel Sabadell, S.A.
ICASS
Ikea Ibérica
Il·lustre Col·legi d'advocats

de Barcelona
Industries Galtes
Institut Ginecològic Mitre
Institut Català de la Dona
Institut Oftalmàtic Tecnoftal
Integralia
Kluebber Lubrication GMBH
La Tarantella Restauración
Laboratoris Esteve
Manegament Solutions
Maxlim, S.A.
Mesopotamia, S.L.
Moli Vell, S.L.
Mutuam-Mútua de Previsió Social
Nadis Escola
Nexe Fundació
Oftalaser
Opencor
Ophtos Institut
Parròquia Corpus Christi
Peluqueria Josep Guillen
Productes Monells
PSC Barcelona
Rafael Pagès
Randstat
Restauració Típica
Restaurant de Sant Medir
Restaurant L´Espurna
Restaurant La principal
Restaurant Sacha
Rochera Vilaseca
Sellbytel
Serramar
Serunion
Sociedad Palacin de Cirugía 
Plástica
Studio Wella
T.M.E.H.
Tabata
Tahher
Tecneplas
Telepizza
Timberland
Torraspapel
Turisme de Catalunya
TV3
Twobaguesa
Ubae
Ultramed
UPC
Uvame

Entitats col·laboradores

ACELL
Associació de Voluntaris de La 
Caixa
Associació pel foment de mesures 
alternatives
Creu Roja
Federació APPS
Federació de Colles de Sant Medir
Federació de convergència i Unió
Federació ECOM
Federació ERC Barcelona
Fundació ADECCO
Fundació ASPANIAS - Som 
Fundació-
Fundació B_TEC
Fundació CIREM
Fundació CONVIURE
Fundació Mercè Fontanilles
Fundació PREVENT
Fundació Privada ACIDH
Fundació Privada Carmen y Maria 
José Godó
Fundació Privada Òscar Rava
Fundació Rafael Campalans
Fundació Sardà Farriol
Fundació Secretariano Gitano
Médicos sin Fronteras
Obra social Caixa Manresa
Obra Social Caja Madrid
Obra Social La Caixa
Rotarys Club<



22
Associació acidH. 30 de juny de 2010

Associació acidH
Pla de Treball 2010-2011

Associació acidH
Pla de Treball 2010-2011
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Objectius 2010–2011
• Finalització dels estudis de viabilitat d’ESADE i Price

• Sostenibilitat i rendibilitat de l’Entitat.

Total de reducció de la despesa el 9 % (2010), 10/11 % (2011), en relació del 2009.

Ampliació i remodelació de la Bugaderia: (2010) Per tal d’augmentar la producció i aconseguir reduir el 

dèficit  a 0.

Estudi de viabilitat i promoció del Servei de Càtering. 

• Previsió a presentar-nos a noves subvencions i ajuts, amb un augment del 15%.

• Consolidar i/o ampliar sistema e qualitat ISO.

• Inscripció en els fitxers del Registre de l’Agència de Protecció de Dades.  

• Millora de les instal·lacions de la 2ª planta : aula de tutories, secretaria d’escola, recepció, banys, sala 

de juntes i finalització de tota la fusteria d’alumini (Obra Social Caja Madrid). Espais Àrea Laboral.

• Promocionar i augmentar els clients dels serveis externs.

• Vetllar i promoure els objectius de cadascuna de les àrees.

• Augmentar el nombre de socis.

• Promoure la difusió de l’Entitat.

• Recaptar recursos pels serveis més deficitaris.

• Finalitzar la base de dades de tota l’Entitat.

• Pintar el teatre. 
• Acabar el Vestíbul principal. 
• Concert i Sopar Solidari.
• Iniciar un estudi de satisfacció i Qualitat de Vida de les persones amb discapacitat intel·lectual dels 

nostres Serveis i llurs famílies .

acidH
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Àrea Educativa
Objectius 2010

ESCOLA VIDA MONTSERRAT

• Àmbit pedagògic i didàctic: metodologia: Treball per projectes i cooperatiu; grups flexibles en la matèria de llengua; 
formalitzar el currículum transversal d’educació en afectivitat i sexualitat.

• Àmbit d’organització escolar: Continuar amb l’escolaritat compartida i assentament de pràctiques inclusives.

• Àmbit d’administració: Iniciar accions per tal que un alumne amb el títol de Graduat d’Educació Secundària pugui realitzar els 
Programes de Qualificació Professional Inicial.

• Pedagògics: finalitzar el reglament de règim intern; adaptació de la LOE (llei orgànica d’ensenyament), al projecte curricular
de centre; elaboració del material didàctic; seguiment acurat dels projectes d’àmbit escolar extern: Comenius, Agenda21 i 
Audiència Pública.

ESCOLA D’ADULTS

• Augmentar ajuts econòmics.

• Mantenir els 31 alumnes.

• Estudiar la viabilitat d’una nova aula.

• Millorar el material didàctic.

• Nou projecte d’Aules taller per adults 

EXTRAESCOLARS

• Presentació de sol·licituds de subvencions per arreglar la pista de bàsquet i vestuaris.

• Il·luminació pista de bàsquet.

• Formació d’un club esportiu enlloc de secció esportiva.

CLUB DIVERTIMENT ACIDH

• Gestionar i planificar el temps d’oci.

• Proporcionar un espai als usuaris per relacionar-se i divertir-se entre iguals.

• Fomentar la iniciativa dels usuaris respecte a les activitats d’oci.

• Fomentar els recursos i el coneixement d’ofertes d’oci de Barcelona.
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Àrea Laboral  
Objectius 2010
DEPARTAMENT DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL- DEFO
• Augmentar les accions de prospecció per tal de sensibilitzar el teixit empresarial i aconseguir més empreses col·laboradores.
• Aconseguir que un 60% dels alumnes dels Programes de Qualificació Professional Inicial siguin aptes a finals del curs per iniciar
un itinerari d’inserció laboral.
• Dur a terme el servei del STIL ( Servei Taller d’Inserció Laboral ) per a la recerca de feina i millora de l’ocupabilitat, i 
aconseguir un percentatge d’inserció del 40 % al final de l’acció.
• Realitzar les accions de treball amb suport amb els 20 treballadors/es del programa.
• Aconseguir un Índex de satisfacció general del servei ≥ 4,2 sobre 5 ( valoració dels usuaris, la família i les empreses).
• Aconseguir un mínim del 10 % del finançament total del DEFO de fons privades ( ECA Caja Madrid , obres socials,.. ).
• Implementar la metodologia d’Inserció laboral per a joves elaborada per ECAS.
• Millorar la infraestructura de les aules del 1r pis : remodelació de l’aula de cuina, renovació de taules i cadires.
SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ – SOI
• Finalitzar la posada en marxa del Pla de Millora del servei, amb les següents actuacions: millorar l’accés a la informació dels 
usuaris a través dels mitjans audiovisuals i sistemes alternatius de comunicació.
• Tenir un Pla d’emergència i millorar la seguretat  del local.
• Aconseguir la promoció dels usuaris del SOI al CET.
• Posar en funcionament la base de dades per a gestionar la informació del servei.  
• Millorar les instal·lacions del servei : mobiliari usuaris/professionals.
• Aconseguir mantenir al 50 % les activitats laborals i d’ajustament personal i social.
• Modificar i fer més operatiu el PIR utilitzat en el servei.
• Introduir el SIS com a eina de valoració dels suports.
CENTRE ESPECIAL DE TREBALL – CET
• Estudi de viabilitat dels CET’s per a fer un salt qualitatiu i quantitatiu: càtering i bugaderia, per ESADE i PRICE.
• Càtering i Bugaderia: Incrementar la facturació (seguiment de clients i difusió del servei.
• Millorar el control de compres: anàlisi, gestió i control.
• Optimitzar els controls d’actuació mitjançant protocols i registres.
UNITAT DE SUPORT A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL – USAP
• El·laborar un nou Programa Individual d’inserció (PII) i aplicar-lo a tots els treballadors.
• Elaborar un Pla de Formació dels treballadors del CET. 
• Definició de funcions entre el  personal de l’USAP i el personal tècnic i directiu del CET.
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Àrea Habitatge
Objectius 2010

• Aplicació del sistema de qualitat ISO

• Administració de l’escala d’intensitat dels suports (EIS) per tal de actualitzar els nivells d’intensitat de 
suport necessari per cada usuari.

• Valoració dels nous registres d’higiene, activitats d’oci, incidències , neteja i registre de vacances/dies 
personals dels educadors.

• Valoració del sistema de protecció de dades implantats.

• Acordar amb les fundacions com cobrir la despesa econòmica que suposa posar un cuidador al matí quan un 
usuari esta malalt.

• Pactar reunions amb les fundacions tutelars com a mínim un cop cada tres mesos.

Àrea Clínica
Objectius  2010
• Difusió del servei per ampliar la demanda.

• Oferta de reeducacions psicopedagògiques.

• Millorar la imatge del Centre.

• Aconseguir recursos i beques pels tractaments psicològics.

• Obrir el Grup de Suport Familiar a família extensa.

• Tenir demanda suficient per repartir els grups segons l’edat dels fills.

• Anàlisi de les necessitats formatives dels professionals d’acidH.

• Adequació de les accions formatives internes conjuntament amb els directors d’àrea.

• Anàlisi dels ajuts econòmics externs per donar suport a la formació.
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Associació acidH
Moltes gràcies.

Associació acidH
Moltes gràcies.


