Pla estratègic 2014-2017

En el marc del procés de reinventa’t iniciat al maig del 2013, una de les iniciatives
dintre del pla de millora era l’elaboració d’un full de ruta. S’han definit uns eixos, en
l’àmbit de cada àrea, per desenvolupar els propers 3 anys.

La Missió
Les Entitats que aplega l'acidH tenen per missió millorar la qualitat de vida del
col·lectiu mitjançant una atenció integral, independentment de la seva etiologia i de si
hi ha associació o no a algun altre trastorn.

Els Objectius
• Donar a conèixer el col·lectiu, així com promoure’n i defensar-ne els drets.
• Oferir la formació adient perquè cada persona pugui desenvolupar el seu
potencial humà.
• Integrar aquestes persones en l’àmbit social i laboral.
• Sensibilitzar la societat de l’existència d’un col·lectiu de persones ignorades.
• Investigar i col·laborar en l’estudi de la intel·ligència límit.
• Promoure una millora de la qualitat de vida dels seus usuaris/àries i
tutelats/des.
• Crear recursos i serveis específics.
• Protegir el col·lectiu d’acord amb les figures jurídiques previstes legalment.

La Visió
• Volem ser el referent al sector respecte a la IL (Intel·ligència Límit) i discapacitat
intel·lectual lleugera, assegurant un suport integral, es a dir,a totes les etapes
de la vida de les persones usuàries de l’acidH.
• Volem assegurar que existeixin els recursos específics per tal que aquestes
persones puguin desenvolupar el seu projecte de qualitat de vida en els àmbits
de l’educació, la formació, l’accés a habitatge, el lleure, la inserció laboral i el
suport terapèutic També volem protegir el col·lectiu d’acord amb les figures
jurídiques previstes legalment.
• Volem conduir la recerca acadèmica d’aquest col·lectiu amb aliances amb
Universitats i Centres d’investigació.

Àmbit d’actuació
Volem que el nostre àmbit d’actuació es circumscrigui principalment a Catalunya,
integrat a Barcelona i molt lligat al barri on està la seu de l’entitat, sense que això
representi o pugui representar cap impediment per a formalitzar aliances en altres
institucions d’àmbit estatal o europeu.
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àrea educativa
Escola de Vida Montserrat, Escola d’Adults, Extraescolars, Menjador, Formació PQPI

Missió
L’Escola de Vida Montserrat dóna resposta educativa, formativa i terapèutica a
adolescents amb capacitat intel·lectual límit o discapacitat intel·lectual lleugera en la
seva etapa d’educació secundària obligatòria. 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.
• •Oferir Programes de Qualificació Professional Inicial per a joves de 16 a 21
anys, per a adquirir competències tècniques, bàsiques i transversals per a
l’accés al món laboral.
Línia estratègica: Ser una escola referent en l’àmbit pedagògic per a la inclusió social
de les noies i nois amb IL.
• Millorar la sistematització dels materials pedagògics, les eines i la difusió de la
metodologia educativa.
• Potenciar la línia europea de treball amb xarxa i la participació en projectes
locals
• Augmentar la capacitat registral de alumnes de l’escola de forma gradual i
sostenible (15-25%)
• Iniciar la transició dels programes de qualificació professional de l’àrea laboral a
l’àrea educativa i identificar noves ofertes formatives.
Resultats esperats
• Espais adequats a la realitat del creixement gradual i sostenible de l’escola
• Materials pedagògics editats i divulgats
• Programa d’intercanvi de professors/es entre escoles.
• Incorporació de les TAC de forma gradual (Tecnologies d’Aprenentatge i
Coneixement)
• Metodologia pedagògica dels PQPI alineada amb la metodologia de l’escola
• Haver fet créixer en dimensió el projecte social de l’acidH
• Aliances acadèmiques
• Haver revisat si els continguts actuals d’escola adults s’adeqüen a la filosofia
d’una escola d’aquestes característiques.
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àrea habitatge
Llars residència, Servei de Suport a l’autonomia a la pròpia llar, Tercera edat

Missió
Les llars residència pretenen ser no només un espai físic on viure, sinó un lloc on les
persones usuàries puguin créixer com a persones i se’ls ajudi a potenciar totes les
seves habilitats, així com la seva autonomia i independència. El projecte d’habitatge
pretén:
• Cobrir les necessitats bàsiques d’aquest col·lectiu, així com proporcionar una
veritable llar on reconeguin casa seva.
• Oferir un marc de seguretat afectiva on la persona amb discapacitat pugui
assolir el seu desenvolupament personal. Ha de ser un entorn domèstic i
familiar.
• Les llars proporcionen: allotjament, convivència, autodeterminació, atenció
personalitzada, cura de la higiene, foment de les relacions interpersonals i
integració social. Establint uns hàbits d’autonomia, descans i lleure.
• Atenem persones de 18 a 65 anys, amb intel·ligència límit o discapacitat
intel·lectual lleu. Pot haver o no malaltia mental associada.
Línies estratègiques: Facilitar els suports necessaris a cada usuari, per viure de la
manera més independent i autònoma vers una integració el més normalitzada possible
a la nostra societat.
Desenvolupar un servei d’atenció a la tercera edat amb aliances amb altres entitats
• Millorar la qualitat del servei de les llars residències
• Millorar la sistematització de la metodologia de seguiment i suport a les
persones usuàries
• Potenciar (privadament i amb fons públics) el servei de Suport a l’autonomia a
la pròpia llar.
Resultats esperats
•
•
•
•

Haver potenciat la rotació del servei llar-residència
Ha establert alguna aliança per la cogestió de l’atenció a la tercer edat
Haver incrementat les places de Suport a l’autonomia a la pròpia llar
Models d’intervenció d’habitatge descrits i sistematitzats.
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àrea laboral
Departament de Formació i Orientació, Laboral (DEFO), Servei Ocupacional d’Inserció
(SOI)

Missió
A l’Àrea laboral s’ofereixen itineraris, orientació i suport en l’accés i manteniment de la
feina. L’Àrea compta també amb el SOI, servei pre-laboral d’atenció diürna per a les
persones amb més necessitats de suport. El projecte laboral pretén:
• Dur a terme el programa d’orientació i acompanyament a la inserció laboral per
a la incorporació al mercat laboral ordinari.
• Donar recolzament als/les treballadors/es inserits en el mercat laboral ordinari,
i als equips humans 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 un recurs prelaboral a les persones amb més necessitats de suport per a
la integració laboral, dins el Servei Ocupacional d’Inserció, mitjançant un
programa d’activitats d’ajustament personal i social.
Línia estratègica: Construcció d'una xarxa d'inserció laboral amb entitats de la ciutat
que treballen amb persones amb discapacitat, amb el suport de l'Ajuntament de
Barcelona". Les entitats que formem part de la xarxa som 7 : Tres Turons, Joia, Projecte
Aura, Fundació Síndrome de Down, Acapps, Ecom i acidH.
Resultats esperats
•
•
•
•
•

Un treball d’inserció laboral en xarxa.
Creixement en núm. usuaris ((35%)
Adequació del núm. de professionals per potenciar la orientació i prospecció
laboral.
Línea de treball del SOI amb paper artesanal sostenible econòmicament
Haver fet créixer en dimensió el projecte social de l’acidH
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àrea psicosocial
Centre de Psicologia i Logopèdia (CPLA), Grup de Suport Familiar

Missió
L’objectiu és oferir una atenció psicològica, psiquiàtrica i logopèdica a les persones
amb discapacitat intel·lectual lleugera, intel·ligència límit. El projecte de l’Àrea
Psicosocial pretén:
• Disposar d’un model d’intervenció homogeni
• Oferir teràpia psicològica i logopèdica.
• Oferir atenció psiquiàtrica.
• Crear un espai obert a les famílies on s’intercanviïn experiències, rebin
informació sobre la discapacitat, on puguin resoldre dubtes i compartir
experiències comunes.
• Oferir xerrades sobre temes d’interès pels familiars de persones amb
discapacitat.
Línia estratègica: Volem ser referents en l’àmbit de la psicologia especialitzada en les
persones amb IL.
• Revisar el model psicològic com a servei i suport transversal al nostre col·lectiu
i la adequació organitzativa.
• Dissenyar una estratègia de posicionament com a referent
Resultats esperats
•
•

Model d’intervenció psicològica, transversal a l’entitat, definit.
Estratègia dissenyada com a referents del sector en atenció psicològica
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Política comunicativa
La política comunicativa de tot el projecte social de l’acidH ha d’estar alineada amb el
full de ruta pels propers anys i ser transversal a tots els serveis.
Línea estratègica: Elaboració d’una política de comunicació integral
Resultats esperats:
• Estratègia elaborada, posicionament, estil gràfic
• Eines comunicatives dissenyades: web , xarxes, newsletter, memòria, tríptic
• Pla de fundraising elaborat
• Fidelització de la base social

Política de RRHH
Aquest full de ruta, malgrat que no suposa, un gir de 180 graus, en les funcions i
tasques de la majoria de professionals de l’entitat, caldrà adequar els perfils
professionals als reptes que volem assolir.
Resultats esperats
• Organigrama aprovat

Altres serveis
Línea estratègica: Assegurar que aquest serveis existeixen i facilitar l’accés al nostre
col·lectiu.

àrea lleure Gestionar i planificar el temps de lleure dels adolescents i adults
Espai socio-educatiu: club social
Promoure la millora de la qualitat de vida, autonomia personal i habilitats socials de
persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant l’oferta socio-educativa en el dia a
dia.
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