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El 2016 no ha estat un any precisament fàcil per a entitats socials com la nostra.
A la crisi global, s’hi han sumat dos crisis més: una per part de les administracions, amb retalls pressupostaris, que han provocat retards en el finançament
d’activitats que portem a terme i una crisi competencial, causada per empreses amb afany de lucre que utilitzen els
col·lectius vulnerables per treure’n un profit clar. Ara
bé, nosaltres som aquí, continuem per fer entendre a
la societat en general que és un favor per a tots nosaltres que persones amb discapacitat tinguin oportunitats, puguin créixer junt amb nosaltres i progressar.
Encarem aquest 2017 amb optimisme, perquè la nostra és una cursa de fons en la qual posem totes les nostres energies.
Gràcies a tots per ser una part important d’ILERSIS.
ANTONI SIURANA,
President de la Fundació ILERSIS

La memòria d’ILERSIS és una exercici de transparència, però a la vegada també
un termòmetre que marca el punt en què ens trobem com a entitat. I sembla
com si aquests darrers temps ens haguéssim tornat invisibles, com si haguéssim
passat de moda... I, com comprendreu, l’atenció a les persones no hauria d’estar
mai de moda, ni hauria de deixar de ser-ho; senzillament hauria de ser un punt principal de la nostra societat, un valor
que no admetés ni dubtes ni febleses administratives.
Ara que tant es parla d’economia social, la tasca d’entitats com la nostra ha d’adquirir valor, ha de ser pressa com una prioritat per part de tots els actors que
tanquen el cercle: administracions-empreses-entitats
i persones, perquè, com deia abans, no som invisibles,
però sí inconformistes!
Gràcies per escoltar-nos i per ser-hi.
TERESA BENET

Gerent de Fundació ILERSIS
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Teniu entre les mans la Memòria de la Fundació Privada ILERSIS corresponent al
2016, un any què, per a entitats socials com la nostra, no ha estat especialment
fàcil pel que fa a suports institucionals en diferents àmbits. Paradoxalment,
però, el 2016 ha estat l’any en què més usuaris i usuàries hem atès, de manera
que hem constatat, una vegada més, que els Centres Ocupacionals i la tasca que
portem a terme per millorar la qualitat de vida de les persones és imprescindible avui. No som invisibles ni ho volem ser. Hem de tenir més visibilitat que mai
en les diferents esferes socials. La nostra FUNDACIÓ treballa perquè així sigui
i els resultats són, en aquest sentit, molt positius i a la vegada esperançadors.
Continuem generant somnis i rialles.
LA NOSTRA FILOSOFIA: MISSIÓ I VALORS
Fundació Privada ILERSIS és una entitat social
sense ànim de lucre, creada a Lleida l’any 1979
i declarada d’utilitat pública.
Des dels seus inicis i fins avui, ILERSIS no ha
deixat de treballar per la integració social i
laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental, assegurant la seva
continuïtat dins de l’àmbit social de l’entitat
després de la seva baixa laboral, jubilació, malaltia, orfenesa o qualsevol altra situació.
Per tant, les PERSONES són el motor de l’engranatge que mou el dia a dia d’aquesta entitat en les seves diferents àrees d’actuació.

EL 2016 EN DADES:

85
97

ILERSIS i els seus professionals procuren GENERAR oportunitats perquè les persones més
vulnerables puguin créixer i millorar en el seu
dia a dia. A la vegada, també es porta a terme
una tasca de TRANSFORMACIÓ SOCIAL, per
treballar conjuntament i col·lectivament per
construir un futur millor, fer que la societat
reconegui i promogui oportunitats en condicions d’igualtat i qualitat de vida per a qualsevol
persona.
Una any més, LES PERSONES han estat l’epicentre del treball d’ILERSIS, per aconseguir
que puguin portar a terme, amb les màximes
garanties els seus projectes vitals, des d’una
major autonomia i participació, així com per
promoure l’exercici dels drets i deures.

107
65
20

PERSONES
ATESES AL
CENTRE
OCUPACIONAL
CLIENTS DE
PACKAGING

TREBALLADORS
A LES CET

USUARIS DEL
PROGRAMA ACTIVA,
EN LA INSERCIÓ
SOCIOLABORAL

MARIDATGES I TASTOS A BO
DE SHALOM AMB MÉS DE 200
PARTICIPANTS

45
USUARIS
DE LA LLARRESIDÈNCIA
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CENTRE
OCUPACIONAL
C.O. ILERSIS
Evolució del nombre de persones ateses
al CO per serveis
PERSONES ATESES AL CO STO
2009

64

2013

65

2016

PERSONES ATESES AL CO SOI
2009

0

2013

3

2016

70
15
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Definició del Centre Ocupacional i explicació dels serveis:
El Centre Ocupacional compta amb dos serveis:
El Servei de Teràpia Ocupacional, el qual ofereix activitats dirigides a millorar l’autonomia
personal i el benestar físic i emocional creant
itineraris vitals de suport a les necessitats i interessos individuals; i el Servei Ocupacional
d’Inserció, que potencia les habilitats laborals
per aconseguir la contractació o la derivació al
servei que necessiti la persona.

“Quan vinc al centre ocupacional tinc autonomia i em sento valorat” José
“M’agrada que m’ensenyin el
que no sé fer. Ens respectem
amb els companys i aprenem
a conviure” Eusebio
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fisicoesportives, d’estimulació cognoscitiva, artístiques i les relacionades amb el desenvolupament psicoemocional.
L’activitat amb l’Aula Municipal de Teatre és
un exemple de col·laboració amb l’entorn que
s’inicia el 2014 i culmina el 2016 amb el projecte de l’Aula Social.
“El teatre com a eina per identificar i gestionar problemes de la vida diària de les persones més vulnerables”
Cada any es treballa una obra que posteriorment es representa davant el públic en general.

El Centre Ocupacional atén 85 persones amb
necessitats i interessos molt diferents.

*El 17 de juny es va representar “Sunnymoon”,
una història que narra la creació del món a través de l’existència de quatre sols perseguits per
un grup de científics que volen lluitar contra el
canvi climàtic. La representació ves va acompanyar de narracions poètiques i fragments musicals. Els artistes van treballar a través de la metodologia de creació col·lectiva en què cadascú
crea el seu propi personatge i el fa evolucionar
segons les seves emocions i vivències.

L’envelliment prematur d’un grup contrasta
amb una població jove, amb ganes d’aprendre
i adquirir habilitats laborals per poder ser contractada.

Més enllà de l’activitat ordinària, al setembre
de 2016, a través del programa Imserso, un
grup del Centre Ocupacional ha anat de vacances a Coma-ruga.

El Centre Ocupacional d’ILERSIS durant
el 2016 :

El Centre Ocupacional ofereix també els serveis
de menjador i transport.

Servei de Transport

74%

No en fan ús

En fan ús

26%

Amb l’objectiu de potenciar les habilitats i tenint en compte els interessos individuals, es
mantenen com a eix principal les activitats
relacionades amb l’ocupació i d’altres com les

Servei de Menjador

73% En fan ús

No en fan ús

27%

SERVEIS DE
SUPORT A
L’HABITATGE
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ILERSIS manté dos serveis de suport a l’habitatge: les Llars Residències i el Programa de
Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar. Ambdós
serveis focalitzen el seu objectiu a garantir la
qualitat de vida i oferir els suports al desenvolupament personal per a la vida independent
dins la comunitat.

LLAR RESIDÈNCIA

“És la nostra casa, m’hi sento
molt a gust perquè faig coses
amb els companys” Laura
“A les casetes estic molt bé
perquè es com si estigués
amb la família. Estic molt contenta de ser aquí” Maria
“Me siento bien y cuando
termino de trabajar vamos al
piso y hago lo que tengo que
hacer; cenamos juntos con
los compañeros y hacemos
las tareas de casa. Estoy muy
contento de vivir allí” Pere
La paraula llar s’utilitza per designar un lloc, on
habita un individu o grup i que dóna sensació
de seguretat i calma”. En aquest sentit, es diferencia del concepte de casa, que senzillament
es refereix a l’habitatge físic.
Els serveis de Llar Residència d’ILERSIS pretenen ser un servei substitutori d’aquesta llar,
s’hi fomenta l’autonomia personal alhora que
es tenen en compte els desitjos i la voluntat de
cadascuna de les persones.
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ILERSIS compta amb tres llars residència, i un
total de 53 places registrades, on s’ofereixen
els següents suports:
-

Acolliment, allotjament i manutenció.

-

Atenció a la salut i seguretat personal
a la llar.

-

Atenció a la dependència i capacitat
funcional.

-

Atenció social.

-

Assessorament i supervisió.

Tot i l’increment de la necessitat de servei,
l’administració pública ha limitat l’accés a casos
d’urgència i sempre que es produeixi una baixa
al mateix servei.

45
43
43
41
40
39
39
39

Evolució del
nombre de
persones
ateses a la Llar

La limitació de l’accés es tradueix en l’aparició
de places privades i en la recerca d’altres tipus
d’ajudes per fer front a aquesta necessitat.

Places
concertades

96%

Tipologia de les
places

Places privades

4%
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El tipus de servei que rep la persona està lligat
a la intensitat del suport, que ve determinada
per l’Equip de Valoració i Orientació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
El suport intermitent el que permet una major
autonomia funcional i el generalitzat es correspon a les situacions de major dependència.

Persones ateses a la llar residència segons
la intensitat de suport

25%

33%
11%

Limitat Generalitzats Intermitents

18%
limitat TC

13%

ILERSIS treballa en coordinació i amb convenis
de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Habitatge per tal de cobrir necessitats d’habitatge
on es puguin desenvolupar aquests suports.

15
14

12

Evolució del
PSAPALL
(persones
ateses)

Extens

PROGRAMA DE SUPORT A L’AUTONOMIA A LA PRÒPIA LLAR

9

“Vienen unos días a la semana y me ayudan en
toda la casa. Es algo muy bueno y todo es positivo” Marc
El Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar s’ofereix
a les persones que viuen al seu domicili. Consisteix a donar recursos per a la gestió domèstica i la vida en la comunitat com a eixos d’una
vida independent.

7

7

7

7

És significatiu l’increment d’aquest programa.

Tipologia de domicilis
Domicilis propis

30%

Domicili conveni
ADIGSA o
habitatges
propietat de
70%
l’entitat

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
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totes les persones dels diferents serveis.

És un recurs que es potencia des
dels diferents serveis d’habitatge,
facilitant la participació en activitats
escollides lliurement, i per tal d’enriquir la vivència de les persones que
hi participen.

Lliure
elecció

Oferta

Lleure

Autonomia

Sortida a Camporrells. La Fundació Crisálida
organitza l’activitat de record de l’inici de la
Guerra Civil.

Inclusió
social

La lliure elecció: Cada persona pot decidir quina activitat fa d’entre les opcions que se li ofereixen.
L’autonomia: La persona ha de sentir que és
autònoma al portar a terme l’activitat escollida.

.

Les activitats de lleure que s’impulsen des dels
serveis de suport a l’habitatge vetllen per potenciar la inclusió social i ho fan a través de
la promoció de diferents activitats de caràcter
recreatiu, cultural, esportiu, de turisme i vacances, amb participació comunitària i de promoció de la salut.
Durant l’any 2016 s’ha dissenyat una àmplia
oferta que ha comptat amb la col·laboració de

A la Festa Major de Maig de Lleida.

14
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Projecte VadeFesta; Lleure d’oci nocturn amb
joves d’altres entitats.
L’hort de les casetes.

De calçotada a Sidamon.

Al Saló del Manga de Barcelona.

Al Teatre de la Llotja amb la col·laboració
d’Apropa Cultura.

Els dinars d’estiu a les casetes.
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A l’obra de teatre d’Aremi, “El sol surt per a
tothom”.
A la fira del torró d’Agramunt.

Fent una paella a Tarragona.

Carnestoltes a Lleida.

Prenent un beure al Carrer Major.

Berenars saludables al jardí de les casetes.

A la fira de Playmobil.

16
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Una tarda a la bolera.
Al concert de Sopa de Cabra als Camps Elisis.

A la caminada TalmaApeu de Juneda.

Al cinema.

Un dia a la neu.

Cap d’Any.

A la fira del vi de Talarn.
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Sortida a Saragossa

Taller de pizza.
Patinant sobre gel.

Sortida a la Fira Agrària.

La mona a la Llar Residència Ramon Argilés

Visita a la Seu Vella

Un dia a la platja.

ACTIVA
FORMACIÓ
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ACTIVA és un projecte que es consolida el 2016 com a resultat de l’experiència
de més de 15 anys en accions d’orientació i formació especialitzada. Amb la
creació d’aquesta àrea, ILERSIS vol fer un pas més en l’atenció i promoció de les
persones amb especials dificultats, i en la seva inserció sociolaboral, amb aliances amb el teixit educatiu
DERIVACIONS
i empresarial del
ALS PROGRAMES
PROGRAMA
territori.
ACTIVA

INTEGRALS

Formació
professionalitzadora

31%

38%

31%

Programa Integrals:
Acompanya’m.

Durant el 2016, l’àrea Activa ha atès un total de
64 persones, distribuïdes
en tres programes diferents:
Programes actius 2016 subvencionats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

PROGRAMA
NOVES OPORTUNITATS

Adreçat a joves beneficiaris de
garantia juvenil que, per circumstàncies diverses, necessiten un procés de reflexió i d’orientació per redirigir les seves
trajectòries educatives i/o professionals. En el marc d’aquest
programa s’atenen 22 joves, un
40% dels quals acaben el procés amb contracte de treball.

Programa Noves oportunitats
Programa d’una durada de 20
mesos adreçat als joves que
han deixat els estudis i que té
l’objectiu que tornin a estudiar,
aprenguin un ofici i obtinguin
un certificat de professionalitat
que els permeti l’accés al mercat laboral. ILERSIS participa en
el programa en una UTE amb 9
entitats més. En aquest perío-

de s’han atès 91 joves, 48 dels
quals han passat per un procés
d’orientació.

Formació professionalitzadora. Peó especialista en
embalatge de fusta
Adreçat a persones amb certificat de discapacitat. Amb una
durada de 640 hores i eminentment pràctic, consta de 4 mòduls formatius: fusteria, envernissats, tècniques d’impressió i
manipulació i condicionament
del producte amb criteris de
qualitat. Ha permès la formació de 23 alumnes, un 43% dels
quals han estat contractats per
l’entitat.

UNITATS DE
SUPORT A
L’ACTIVITAT
PRODUCTIVA
(USAP)
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El Centre Especial de Treball (CET) de la Fundació Privada ILERSIS tanca l’any 2016 amb un total de 107
treballadors amb discapacitat, la majoria, el 80%,  
amb especials dificultats.
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21

El creixement de la
contractació durant
el segon semestre del
2016, tot i el topall de
la Generalitat respecte
a la creació de llocs de
treball, respon a la demanda continuada de
sol·licituds d’ocupació
i al creixement i consolidació de les àrees de
Brigades Neteja i de
Bo de Shalom.
Per tant, les Unitats
de Suport a l’Activitat
Productiva (USAP) ha
estat, un any més van
en augment de manera que es constata la
importància d’aquest
servei.

22
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Nombre de persones amb discapacitat al CET durant el 2016

91

92

106

106

106

106

107

97

92

90

GENER FEBRER MARÇ

Treballadors amb
especials
dificultats

106

ABRIL

91

Treballadors
ambAGOST
Especials
MAIG
JUNY
JULIOL
SETEMBRE Dificultats
OCTUBRE NOVEMBRE

DESEMBRE

120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

2016

2015

2014

2013

No Beneficiaris USAP

2012

2011

Beneficiaris USAP

2010

2009
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Les persones amb especials
dificultats reben el suport laboral de les USAP, formades
per un equip multidisciplinari que vetlla per l’adequació,
formació i promoció en el
lloc de treball.
Durant el 2016 s’ha fet el
seguiment de tots els llocs
de treball i s’ha aconseguit la
promoció de 23 persones i la
contractació de 10.
S’ha incorporat als plans de
treball individuals la capacitació tècnica específica:
- Formació en PRL al 100%
de la plantilla.
- Inclusió en accions formatives en l’entorn ordinari.
- Finançament per a l’obtenció del carnet de conduir.
- Formació de carretoner.
- Formació tècnica específica relacionada amb cada
àrea de negoci i cada lloc
de treball.
La psicòloga i la treballadora
social de l’equip es coordinen amb la resta d’àrees
d’ILERSIS, amb els serveis de
la Generalitat, municipals,
Salut i Fiscalia quan s’estableixen objectius comuns
que poden contribuir al benestar de la persona. Sempre
es tenen en compte la seva
voluntat i el seu interès.
fotos pàgina 22: Àrea de restauració i formació Bo de Shalom. Foto pàgina 23, Àrea de
Manipulats.

FABRICACIÓ DE
“PACKAGING”
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L’àrea de FÀBRICA ha aconseguit aquest 2016 un RÈCORD DE FACTURACIÓ i superat àmpliament les dades aconseguides en anys anteriors. Un dels principals
motius ha estat la potenciació de l’oficina tècnica, el servei que actua de vincle
entre el departament de producció i el client.
En aquest sentit, s’ha apostat per donar valor a les mostres que s’elaboren a
l’hora de dissenyar un nou producte i s’ha treballat per agrupar comandes petites, que suposen un cost afegit a la cadena de producció -el cost de posar en
marxa les màquines és el mateix en comandes petites que en grans.

2016

FACTURACIÓ

1.330.088 €

2015

2014

1.073.601 €

905.655 €

2013

2012

592.682 €

556.645 €

Costos - ingressos mostres
20.000 €
15.000 €
10.000 €
5.000 €
0€
2010
Cost mostres

2013

2014

2015

2016

Import venda mostres

Objectiu
2017
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Fins al 2016, la Fundació ILERSIS no facturava als clients les mostres que s’elaboraven. Enguany hem
decidit fer-ho, seguint amb la política de guanyar eficiència en la producció i de donar valor a aquesta feina.
A més, es disposa d’un ampli catàleg de producte estàndard en estoc, amb entrega immediata al
client, i la possibilitat de personalitzar el producte a un preu competitiu en comparació amb la fabricació a mida de petites tirades.
L’àrea de Fàbrica ha fet durant aquest any una gran aposta per mantenir els clients de tipus A
(>50.000 €), que enguany s’han consolidat. També ha intentat reduir les comandes dels clients tipus
C (clients de 3.000 a 10.000 € i clients <3.000 €), als quals intenta vendre tirades cada vegada més
grans per unificar costos. En aquest sentit, durant aquest 2016, s’han reduït les comandes de clients
de tipus C, però s’ha augmentat el preu de les comandes realitzades, ja que aquestes cada vegada
tenen més unitats.

250

NºN.de
clients
de clients

200
150
100
50
0
Clients > 50.000 €

Clients 10.000 a
50.000 €

Clients 3.000 a
10.000 €

Clients < 3.000 €

2012

2

13

17

235

2013

1

13

16

190

2014

2

12

17

198

2015

3

15

28

135

2016

3

17

27

150

Facturació per
tipus de clients
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PRODUCTES

Gran aposta pels productes premium, amb un valor afegit.
Del total de la producció, cal destacar que un 7%
s’ha exportat a França i s’espera que aquesta dada
augmenti durant l’any 2017.

EXPORTACIÓ

7%

EXPORTACIÓ
FRANÇA

93%

NACIONAL
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MANIPULATS
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La secció de MANIPULATS de la
Fundació ILERSIS ha aconseguit
aquest 2016 unificar-se a la nau
del polígon de Camí dels Frares
(Lleida), que durant aquest any ja
ha treballat al seu màxim rendiment.
El 2016 ha estat l’any de la diversificació; l’equip d’ILERSIS ha focalitzat els seus esforços en buscar
nous clients, noves vies de negoci i
nous sectors.

1%

Productes hortícoles i jardineria

4%

Manipulats varis

1%

Destrucció
documental

5%

Manipulats de
llana d’acer

0%

5%

Manipulats
farmacèutics

Tria i selecció
de peces
mecàniques

49%

9%

Etiquetatges

Muntatge de
caixes de cartró

12%

Manipulats
botelles
alumini

13%

Etiquetatges

BRIGADES
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L’àrea de BRIGADES es va marcar un objectiu molt clar per al 2016: recuperar els
serveis municipals perduts en els anys anteriors. I durant aquest any ha aconseguit la fita. La Fundació Privada ILERSIS va perdre durant el 2015 un concurs
molt important per a l’entitat i per això, de cara al 2016, es van plantejar recuperar els nivells de facturació d’anys anteriors. I així ha estat. Durant el 2016 s’han
augmentat els ingressos en jardineria, però també s’han anat obrint portes en
altres mercats, com els olis usats i la neteja, per poder mantenir els nivells de
facturació obtinguts anteriorment.
La secció de jardineria és la que més ha augmentat els serveis, principalment en obres i manteniment de clients particulars.

També és important destacar el canvi de tendència que s’ha anat produint des del 2009, quan la
Fundació Privada ILERSIS es dedicava a treballar més per a l’administració pública que per empreses
privades. Ara, s’estan invertint els termes i és per aquest motiu que des de l’oficina tècnica s’ha anat
apostant per sortir a buscar nous clients i fidelitzar els existents. A més, cal destacar també l’increment de la ràtio d’acceptació dels diferents serveis.

BO DE SHALOM
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L’any 2016 ha servit a Bo de Shalom per fer una gran aposta
pel producte de proximitat, oferint-lo a un preu raonable. Els
diversos establiments han cuidat molt durant aquest any el
producte, han buscat i han ampliat l’oferta de productes que
s’ofereix als clients, entre els quals destaquen nous pans,
melmelades, llegums, salses, conserves i dolços, amb la finalitat de potenciar i millorar la venda final i convertir Bo de
Shalom en una botiga amb una àmplia selecció de productes del territori i amb
el valor de la proximitat.

Part de les vendes del 2016 s’han realitzat gràcies a la botiga on-line –www.vinsisomriures.cat-, que
ha agafat força i que s’ha consolidat en diferents pàgines web que parlen de gastronomia, un fet que
ha de millorar les vendes per internet.

ACTIVITATS AMB VALOR AFEGIT
El 2016 també ha estat un any en què s’ha apostat fort pels maridatges. En total, se n’han organitzat
14, que han girat al voltant del vi, els formatges, els embotits i els destil·lat, i als quals han assistit
208 persones.
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A més, també s’han programat diversos actes per presentar les novetats dels diferents productors
de Bo de Shalom.

També s’ha treballat per atreure clients nous, apostant per formats diversos, com concerts de música en viu, presentacions de llibres, reunions de parla anglesa i italiana obertes a la ciutadania en
general..., amb un objectiu únic: convertir l’establiment de BO de Shalom en un espai gastronòmic i
cultural per a la ciutat de Lleida.
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Per cada festivitat d’aquest 2016 s’ha apostat per
un producte especial que s’oferia als clients en
forma de promocions. Així, Sant Valentí, el Dia
del Pare, Sant Jordi, el Dia de la Mare, Sant Joan,
la Castanyada i Nadal, per exemple, han comptat
amb productes exclusius per degustar o regalar a
les persones que més estimem.

Cal destacar l’assistència a diverses fires dedicades al món de la gastronomia per donar a conèixer els nostres productes dins del sector alimentari de cara a la venda de lots de Nadal a curt
termini i a la venda de productes als diferents
mercats amb un valor social i de proximitat.

Bo de Shalom, La Gremial, ofereix productes
adaptats a les estacions de l’any, amb el valor
afegit de la proximitat i del KM0.

EISHA, EMPRESA
D’INSERCIÓ SHALOM

LA FUNDACIÓ
EMILIANO
ASTUDILLO
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EISHA, EMPRESA D’INSERCIÓ SHALOM

Objectiu principal:
Donar una sortida professional
a les persones amb risc d’exclusió social i sense diagnòstic de
malaltia mental i/o discapacitat
psíquica.

• Demandants de primera
ocupació sense formació específica.
• Persones immigrants provinents d’entorns socials desfavorits.

• Dones víctimes de violència
de gènere i d’entorns socials
desfavorits.

Durant el 2016 vam establir
conveni de col·laboració amb
el CIRE mitjançant una licitació
que vam guanyar. Durant l’any
2017 contractarem un total de
2.500 hores de feina amb persones amb risc d’exclusió social
i obrirem el nostre ventall de
perfils del col·lectiu.

• Aturats/des de llarga durada
sense cap formació específica, i
persones d’edat avançada amb
fracassos laborals reiterats.

Atorgament d’una subvenció
Treball i Formació del SOC per
contractar durant sis mesos
dos persones beneficiàries de

Perfil del col·lectiu:
• Persones amb dificultats
d’aprenentatge i/o malaltia
mental sense el reconeixement
administratiu pertinent.
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la Renda Mínima d’Inserció.
Quan han finalitzat el contracte, els dos treballadors han
estat contractats per l’Empresa
d’Inserció.

EVOLUCIÓ DE LA EISHA
Contractats

5

15

fins juliol 16

juliol 17

L’Empresa d’inserció ha crescut
bàsicament en l’àrea de negoci
de les brigades de serveis, especialment dins el sector de la
neteja. Després ve el de jardí/
obres i en tercer lloc, Bo de
Shalom.
Tenir cura
de les necessitats

LA FUNDACIÓ EMILIANO ASTUDILLO

Assessorar
en temes de
modificació de
la capacitat

Presentació

Metodologia

La Fundació Privada Tutelar
Emiliano Astudillo inicia la
funció de tutela i curatela l’any
1998. La tasca principal de la
Fundació Privada Tutelar Emiliano Astudillo és la defensa
dels drets i deures de les persones, protegint-les i vetllant
per la seva qualitat de vida.

La metodologia que
s’utilitza és la Planificació Centrada
ACTIVITATS
en la persona (PCP). Vetllar per la
Informar de
Aquesta metodosalut i garanles accions
tir-la
realitzades
logia garanteix el
treball coordinat i en
Potenciar
xarxa amb els serAdministrar
les
relacions
veis que atenen les
els béns,
socials i
persones tutelades.
si cal
familiars
Com s’observa al
gràfic, les activitats
Des de la Fundació, també
que es porten a terme són de
s’organitzen jornades formadiferent tipus, però d’interès
tives i informatives adreçades
tant per a usuaris com per a
a les famílies. Una de les darfamiliars, cuidadors, etc.
reres sessions organitzades fa
ser sobre les prestacions a les
Es treballa de manera indiviquals tenen dret les persones
dualitzada i familiar, impulsant
amb discapacitat.
la relació amb l’entorn.

Treballa amb i per a les persones facilitant els suports
necessaris, eliminant barreres,
potenciant capacitats, l’autogestió I l’autodeterminació.
EN L’ACTUALITAT ATÉN:
Tuteles: 12 persones
Curateles: 6 persones
Pretuteles: 5 persones

Defensar
drets

RECULL DE
PREMSA
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COL·LABORADORS
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Vestuari laboral
Material de protecció
T. 973 254 521 · T. 973 831 347
C/ Jeroni Pujades, 41
25005 Lleida
lleida@laborman.net

Estampació tèxtil
Articles publicitaris
T. 973 449 438
C/ Girona, 9
25600 Balaguer
balaguer@laborman.net

www.laborman.net
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C/Ramon Argilés 27 -25005 Lleida
T. 973 22 17 88
http://ilersis.org/ca/
http://www.shalomtaller.net/

www.ilersis.org

http://vinosysonrisas.com

