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CENTRE
ESPECIAL
DE TREBALL

El 80 % de les persones contractades al CET
(Centre Especial de Treball), de Ilersis durant
el 2015 són persones amb discapacitat
i
especials
dificultats.
(Discapacitat
intel·lectual, malaltia mental o paràlisis
cerebral amb un reconeixement de grau
igual o superior al 33% i/o física o sensorial
superior al 65%).
Els CET són una figura creada per la Llei
d’Integració Social de Minusvàlids (LISMI),
dereogada per la refosa Llei General de
Discapacitats (LGD), i regulada pel Real Decret
1368/1985, de 17 de juliol que estableix com
ha de ser aquesta relació laboral de caràcter
especial.

El seu objectiu és que les persones
amb discapacitat i especials dificultats,
tinguin un treball productiu i remunerat
amb els suports pertinents d’ajustament
personal i social.
Per la major part de les persones amb
especials dificultats, el CET és la única
alternativa laboral. El Retorn Social és
evident, diferents estudis econòmics
recents demostren que, cada euro
invertit per l’Administració Pública,
en una entitat com Fundació Privada
ILERSIS, provoca un retorn entre 3,6 € i
4,5€ en valor social.

CET Centre especial de treball
L’estudi més recent, realitzat per Clúster
Créixer, destaca que la reducció de les ajudes
de l’Administració Pública a les activitats
CET, comportaria la inviabilitat d’aquestes
activitats productives, a banda de no generar
retorn econòmic tant per l’administració com
pel territori.

http://www.creixer.cat/

Les Administracions Públiques han d’exercir
un paper clau en la promoció de la generació
d’oportunitats laborals per a persones amb
especials dificultats; afavorint la contractació
inclusiva, -sense discriminacions de cap
tipus, garantint la plena igualtat en el
treball-, promovent que les empreses
privades compleixin amb la quota de reserva
de llocs de treball, incorporant clàusules i
altres criteris que orientin a la contractació
del serveis als CET
L’any 2011 es talla, l’accés al CET, s’eliminen
els ajuts a la creació de llocs de treball i
es genera una situació de vulnerabilitat,
incertesa i desigualtat que encara es manté.
El creixement de les sol·licituds d’ocupació
de persones joves amb malaltia mental o
diagnòstic dual i vulnerabilitat social per
diferents factors afegits a la discapacitat
marca el 2015.

Packaging de fusta

Revisant ofertes, ajustant el temps de producció
i treballant per estalviar en matèries primeres,
nous productes i materials s’aconsegueix
reduir els costos de producció.

Percentatge ofertes acceptades

També s’ha dut a terme un gran treball
en l’àmbit comercial.
Es creen noves línies productives com
joguines, trofeus, utillatges de la llar…
A més, s’amplia el nombre de clients cap
a l’exterior.
Actualment a França, Alemanya i Itàlia.

APROFITAMENT DELS RESIDUS
Durant la fabricació del
packaging de fusta
es produeixen residus
i serradures de fusta
aquests són enviats
a través d’un Circut
d’aspiració fins a
una màquina
que els transforma
en briquetes de fusta
les quals s’utilitzen per
escalfar la nau on fem els
manipulats.

Mitja de 6 pressupostos al dia,
amb una acceptació del 25% i es
superen els guanys del 2014 per
sobre del milió d’euros.

Manipulats

Durant aquest any 2015 s’han fet millores en les
instal·lacions i als diferents serveis de l’espai. També
Principals clients

S’han fet estudis de costos i variacions
de preus i s’han redefinit els manipulats
i potenciat els de llarg recorregut.
Tot això ha permès
aconseguir un important
augment en la facturació
superant els 400.000
euros.

Evolució Facturació
Evolució Facturació

Brigades

L’any es presentava difícil per a brigades,
marcat per la pèrdua del servei de
manteniment
de
l’Ajuntament
de
Lleida. Buscant noves alternatives, fent
reajustaments i anàlisi de costos s’arriba
a cobrir aquest servei per obres fora de
la ciutat de Lleida. Tot això ha portat a
aconseguir superar en un 3% els objectius
marcats.

Amb 41 treballadors al 2015, hi ha menys
operaris per secció respecte a anys
anteriors però la facturació ha augmentat
significativament.
Un altre dels factors que ha afavorit a aquest
augment ha estat un desgast més controlat
en les compres, fet que ha equilibrat la
balança de despeses vs ingressos.

Número operaris brigades
Número admin. pública vs. altres clients

Facturació anual brigades

Jardineria i obres

Neteja

Obres i manteniment

Mobiliari urbà

Pintura Vial

Recollida d’Oli

Brigades
Jardineria i Obres
Perdem el servei de manteniment de
l’Ajuntament de Lleida

PERÒ
Esforç de recerca de noves obres de jardineria
fora de Lleida compensa la pèrdua

Evolució Facturació jardineria de
manteniment

FINALMENT
Augment de facturació en
55.994,41€ més que el 2014.

Evolució Facturació obres de
jardineria

Neteja
Evollució Facturació

Es facturen

4.377,14€

menys que el 2014.

Mobiliari urbà

Pintura vial

Recollida d’oli
OBJECTIU
Consolidar
la secció
Menys €
PERÒ
més kg l’any

Obres i manteniment
integrals
Evolució Facturació

Augment en la facturació de

60.761,9€

que fa que gairebé es tripliquin els
resultats obtinguts l’any 2014.

BO de Shalom

ELS NOSTRES TASTS
Tast de vins de Costers del Segre i caves
Tast de Tomàs Cusiné i formatges
Tasts i maridatges enfocats a la campanya de Sant Joan
Tast de vins Juvé y Camps
Organització “dijous de cates”: amb vins blancs i Recaredo
Tast de destil·lats del món
Tast de vins i maridatges per promocionar productes de la botiga
Maridatges a BO de Shalom: formatges, Vi Comalats, d’aigües…
ELS NOSTRES CÀTERINGS
Càtering a la Cambra de Comerç de Lleida
Càtering Salesians de Lleida
Càtering GLOBALleida Inversions
Càterings privats: Desguaces Pedrós
Dinars d’empresa Reculleida
Dinar networking. Adreçat a dones directives i emprenedores
ELS NOSTRES CURSOS/ACTIVITATS
Curs de panellets a bloguers de gastronomia
Curs formació d’embotits Casal de la Dona
Presentació Llibre Vidal Vidal Culleré
Premis FUNDE

Promoció de la Botiga On-line
http://vinsisomriures.cat/

SERVEI
DSAP A LES
16 PERSONES
El Departament Social i d’Atenció a les
persones, (DSAP) coordina els suports
necessaris per treballar cap a la inserció
social i laboral, té en compte tots els àmbits
de la vida, i gestiona els següents serveis:

-Unitats de suport a l’activitat professional (USAP)
-Centre ocupacional. (CO)
-Serveis d’habitatge (llar residencia i PSALL)
-Serveis complementaris
-Serveis de orientació i formació

DSAP

Departament Social i d’Antenció les Persones
Des d’un model ecològic centrat en la persona i fixat
en les seves capacitats i autodeterminació, procura
empoderar-les, per a que elles mateixes siguin les
úniques protagonistes de la seva vida.
Mitjançant suports individualitzats, l’estudi de
necessitats, i un model sistemàtic, organitza les
activitats dels diferents serveis: activitats d’ocupació
terapèutica, lúdiques, esportives, de rehabilitació,
de participació en l’entorn, entre altres.

Durant l’any 2015 el Centre Ocupacional
i el Servei de Llar Residencia canvien el
seu sistema de finançament, passen
de ser serveis subvencionats a serveis
concertats.
El Centre Ocupacional mante la seva
gratuïtat mentre que a la Llar residencia
s’apliquen els criteris de copagament, tal
com estableix l’ORDRE BSF/130/2014,
de 22 d’abril, per la qual s’estableixen
els criteris per determinar la capacitat
econòmica de les persones beneficiàries
de les prestacions de servei no gratuïtes
i de les prestacions econòmiques
destinades a l’atenció a la situació de
dependència que estableix la Cartera
de serveis socials, i la participació en el
finançament de les prestacions de servei
no gratuïtes

USAP

Unitat de Suport a l’Activitat Professional

Es regulen en base el Real Decret, 469/2006,
són unitats estratègiques per garantir el
manteniment i la creació de llocs de treball per
a persones amb especials dificultats.
Són un recurs facilitador, format per un equip
multidisciplinari;
psicòlegs,
treballadors
socials, educadors i tècnics de producció, amb
experiència en la elaboració de plans individuals,
que tenen com objectiu que persones amb
diversitat funcional en edat laboral, s’ integrin
a la dinàmica productiva.

Nombre persones CET 2015

La garantia d’éxit de les USAP es basa amb
un estricte treball en equip amb els tècnics
de producción, són els responsables de la
elaboració del Itinerari Professional i els plans
de treball.
Segons tipus discapacitat

L’any 2015 ILERSIS, implanta un nou model de
gestió de l’Itinerari Personal basat en les escales
de qualitat de vida i la planificació centrada en
la persona que inclou;

Incorporació per seccions

Les funcions USAPS van més enllà de la jornada
laboral, amb suports; mèdics, de planificació
familiar, psicològic/ psiquiàtric, social i familiar,
lleure, d’habilitats d’adaptació personal,
rehabilitacions específiques i suport a la llar.
Aquestes actuacions duen a terme de manera
coordinada amb l’entorn més proper, els serveis
mèdics i socials especialitzats, els serveis
municipals i amb el Departament de treball
afers socials i família.

Centre ocupacional
El Centre Ocupacional de la Fundació Ilersis,
gestiona dos tipus de servei: el de la teràpia
Ocupacional i el de l’Ocupacional d’Inserció en la
qual hi ha una capacitat de 112 places.
El gràfic mostra l’evolució del nombre de persones
ateses al Centre Ocupacional en els darrers anys.

RESUM DE DADES INTERESSANTS RESPECTE AL 2015
Observem com és a partir del 2013 quan
comença a haver-hi un increment de les
persones ateses en els serveis del Centre
Ocupacional coincidint amb l’inici del
Servei Ocupacional d’inserció.

Observem que al 2015 hi ha una franja d’edats
compreses entre 51 i 65 anys, aquestes
dades, ens indiquen que els pares són grans,
i sovint orfes i amb alguns casos, els germans
assumeixen la tutela o la curatela.

30 DONES

64 HOMES

Centre ocupacional
Persones ateses als diferents serveis del CO

De les 81 persones que atén el centre, 13 utilitzen
el Servei Ocupacional d’inserció i 68 el de Teràpia
Ocupacional.
No hem d’oblidar que l’esperança de vida ha
augmentat en els últims anys, per aquest motiu ens
replantegem el model d’atenció, adaptant el dia a dia
de les persones més envellides, des de les activitats
d’ajustament personal i social, com l’ocupació. Per tal
de conduir aquest canvi, incorporem una terapeuta
ocupacional a l’equip tècnic.

Servei Teràpia Ocupacional
El Servei de Teràpia Ocupacional és un mitjà
de rehabilitació integral, encaminant a la
inclusió social de les persones amb discapacitat
intel·lectual i la millora de la qualitat de vida a
partir de l’ocupació terapèutica (OT) i d’activitats
d’ajust personal i social (APS).
Pel que fa a l’Ocupació Terapèutica cal dir que amb els
darrers anys els principals clients que oferien activitats
durant tot l’any han disminuït de manera considerable el
material que enviàvem, per aquest motiu hem agut de re
inventar-nos.
Ens hem llançat a la imaginació, proposant més tasques de
creativitat en la realització de regals de bodes i batejos, flors de
Nespresso, i decoració de caixes de fusta entre d’altres.
Les activitats d’ocupació terapèutica són: Manipulats i algunes feines
de fusteria, neteja d’espais comuns, suport a la cuina, bugaderoa BO
de Shalom, manualitats, manteniment del jardí de la llar de residència i
elaboració artesanal de melmelades BO de Shalom.

Servei Ocupacional d’Inserció
El Servei d’Inserció és un mitjà encaminat a la
integració laboral de les persones amb discapacitat
intel·lectual, està orientat específicament a
potenciar i conservar les capacitats laborals per
tal que els usuaris/àries d’aquest servei estiguin
amb disposició d’integrar-se a l’activitat laboral
quan les circumstàncies ho permetin.
Aquest treball es realitza a través d’activitats
prelaborals i d’activitats d’ajust personal i social
(ASP).

Activitats d’ajustament personal i social

Tothom del Centre
Ocupacional participa a
l’elecció de les activitats
d’Ajustament Personal
Social, on creem un espai on
cadascú expressa i crea noves
propostes.

Mantenim l’oferta amb les
activitats físiques i continuem amb
l’equitació terapèutica, tot i que es
durant aquest any on l’activitat es
va desenvolupar a les instal·lacions
de la Manrreana.
No oblidem altres
activitats com les
Podem observar la participació en les diferents activitats que
sortides, els tallers,
durant el 2015 s’ha realitzat al centre ocupacional.
trobades del Centre
Integrem una nova activitat “llegint amb la dolors” la qual el va
Ocupacional, festes,
conduir una voluntària de la Fundació La Caixa.
celebracions i
Pel que fa a les activitats artístiques donem continuïtat al teatre
musicoteràpia amb
on el grup realitza la representació de “La flautista de Hameli”.
col·laboració de La
Es continua utilitzant la metodologia de creació col·lectiva on
Caixa.
cadascú es crea el seu personatge.

Suport servei d’habitatge
El servei d’habitatge de la Fundació Privada Ilersis,
pretén donar cobertura en l’àmbit de l’habitatge
segons les necessitats de suport de les persones.
La principal funció és afavorir la màxima
independència i autonomia personal i social, així com
promocionar les possibilitats de la vida independent
condicionades per les pròpies capacitats i habilitats
de cada usuari a fi d’aconseguir una millor qualitat
de vida.
El servei d’habitatge ofereix dos tipus de serveis.

Programa de Suport a
l’Autonomia a la Pròpia
Llar
PSAPLL

Servei de Llar - Residència
LES

56

PERSONES QUE FORMEN PART DEL
SERVEI HABITATGE ES DIVIDEIXEN EN

UN MODEL CONFISCATORI DE COPAGAMENT

La mala notícia del 2015 al servei de Llar Residència és
la nova ordre de copagament, que afecta els usuaris de
serveis residencials. La novetat és que s’incorpora el
patrimoni entre els criteris per establir el copagament
que ha d’afrontar l’usuari de tal manera que n’hi ha que
amb una prestació de 600 euros mensuals n’han de
pagar 1.300 i molts que es quedaran amb una quantitat
insignificant per passar el mes.

Programa de Suport a l’Autonomia
a la Pròpia Llar (PSAPLL)
Aquest programa va adreçat a persones amb
discapacitat física, psíquica i/o problemàtica social
derivada de malaltia mental que volen viure soles,
en parella o amb altres persones i que requereixen
un determinat suport per poder gestionar-se i ser
més autònomes.
Mitjançant aquest projecte, es pretén donar les
eines necessàries a aquelles persones que amb
petits suports poden viure a casa seva de manera
autònoma i lluitar pels drets de les persones,
l’autodeterminació i la qualitat de vida.
Evolució PSAPLL

EN TAN SOLS
S’HA

3 ANYS

DOBLAT

EL NOMBRE DE RESIDENTS

Llar Residència
Ilersis, pretén a través d’aquest servei que
els usuaris visquin com ho farien a casa seva
oferint un servei d’atenció personalitzada
que permet viure de manera íntegra.
L’horari d’atenció als usuaris s’adapta a les
necessitats individuals de les persones
ateses i pot arribar a cobrir 365 dies a l’any.

LA FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS TÉ
ACREDITADES

45

persones

3 RESIDÈNCIES

Ilersis té registrades 53 places, de les quals
45 són ocupades. Les 3 residències estan
situades al barri de Pardinyes de Lleida, de
manera que la proximitat entre elles facilita
la seva coordinació.

El servei d’habitatge gestiona també les
activitats de lleure que organitza i/o participa
l’àrea de lleure de l’entitat, estan dividides en
tres programes generals.
Programa recreatiu, esportiu i de promoció
Natació, Gimnàstica de manteniment,
Bàsquet i Futbol.

Programa cultural i de participació comunitària
Caminades i excursions culturals, sortides i visites
culturals, participació en festes i actes del barri de
la ciutat.

Programa de turisme i vacances
Sortides i activitats de Setmana
Santa i Nadal, vacances d’estiu.

Serveis Complementaris
Menjador
El que pretén la Fundació Privada Ilersis amb el servei de
Menjador, és principalment ensenyar hàbits de conducta
alimentària durant les hores dels àpats com ara l’esmorzar
i el dinar, on es treballa conseqüentment la modificació de
conductes apresses poc adaptatives i el manteniment d’habilitats
ja assolides.
Durant l’hora de dinar hi ha 3 monitors que s’encarreguen de què
el Servei de Menjador es dugui a terme de la millor manera possible i
s’assoleixin els objectius del servei.
A més a més, a partir de l’1 de novembre de 2012, el servei de menjador posa a
la disposició, el servei de carmanyola, en una zona especifica del menjador del taller
on hi ha un microones per tot el personal que en vulgui fer ús.
Objectius específics del Servei de Menjador
Aprendre i/o mantenir uns bons hàbits
alimentaris.
Adquirir i mantenir un bon comportament
al menjador.
Utilitzar correctament els estris amb els
diferents tipus d’aliment.
Mantenir una correcta higiene abans,
durant i després de cada àpat.

Transport
COM?

La Fundació Ilersis posa a l’abast de les persones el
servei de transport per la ciutat de Lleida.

S’estableixen diverses parades en
funció de la necessitat de cada
persona, l’última de les parades
sempre és l’estació d’autobusos
de Lleida, per facilitar l’enllaç a
aquelles persones que han de
desplaçar-se fora de la ciutat.

El servei de transport s’ofereix a primera
hora del matí i a última de la tarda en
funció de l’horari del taller.

Serveis Formatius
Des de la Fundació Privada ILERSIS, hem creat el servei ACTIVA per a
oferir oportunitats, iniciatives i projectes relacionats amb l’orientació, la
formació i la inserció social, acadèmica i laboral.
Oferim...

ORIENTACIÓ

FORMACIÓ

INSERSIÓ

Noves oportunitats
Programa adreçat als joves que han abandonat els estudis i no
compten amb cap certificació acadèmica ni professional.
L’objectiu del programa és que els joves tornin a estudiar i a formar-se, aprenguin un ofici i obtinguin un certificat que els permeti trobar feina en el mercat
laboral.

Cursos Formació
Cursos adreçats a persones que volen millorar la qualificació
professional i la capacitat d’inserció laboral
L’objectiu dels cursos és que les persones puguin assolir i perfeccionar les
competències professionals per a optar a noves oportunitats laborals.

Acompanya’m
Programa adreçat a persones joves amb discapacitat i/o
malaltia mental amb diversitat funcional.
L’objectiu del programa és incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral o bé l’incorporació al sistema educatiu i facilitar l’adaptació social i laboral.

Programa Integrals
Adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental
L’objectiu és incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral i facilitar l’adaptació social i laboral dels treballadors/res amb discapacitat amb especials dificultats
d’inserció laboral en empreses del mercat ordinari de treball.

Premsa
GENER DE 2015
FEBRER DE 2015

OCTUBRE DE 2015

OCTUBRE DE 2015

OCTUBRE DE 2015
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Ilersis, 40 anys per la integració laboral
TERESA BENET

GERENT DE FUNDACIÓ
ILERSIS

L’any 1974, quinze famílies lleidatanes creen l’Associació Shalom
per tal de donar suport a la tasca
d’integració laboral i social de les
persones amb discapacitat psíquica o en risc d’exclusió de l’Escola Esperança de Lleida.
Fruit de l’evolució i diversificació al llarg del temps, la nostra
entitat es transforma en una fundació l’any 2014, passant a denominar-se Fundació privada Ilersis
(d’ara en endavant Ilersis).
La nostra fundació té com a
objectiu principal la creació d’ocupació entre les persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia
mental per tal de fer possible un
projecte de integració.
Actualment, a Ilersis hi treballen 89 persones amb discapacitat en diferents àrees de negoci:
la fabricació a mida de productes
de fusta, els manipulats per l’empresa, Shalom recicla (recollida de

paper, destrucció documental i recollida i gestió d’olis usats), les brigades de serveis de jardineria, neteja, mobiliari urbà i pintura vial,
Bo de Shalom (servei de cafeteria
i botiga de proximitat) i els lots de
Nadal per a particulars i empreses.
Des d’Ilersis instem a lluitar
contra la falsa creença que per ser
una empresa social la qualitat és
menor. Ans el contrari, al nostre
Centre Especial de Treball mantenim uns estàndards molt elevats
de qualitat amb el valor afegit del
compromís social.
Volem apel·lar aquest missatge
de compromís de la societat cap a
les entitats d’economia social per
tal que tots ens involucrem i formem part activa d’un procés de
canvi cap una societat socialment
més responsable. Hi ha moltes
maneres de col·laborar i ajudar a
tirar endavant el nostre compromís, i per això us demanem la vos-
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tra complicitat.
Com a consumidors us demanem que compreu els nostres productes, però sobretot voldríem
que valoreu el projecte social que
hi ha al darrera i que el difongueu.
Com a empreses, apel·lem a
que cada dia sigueu més conscients del paper actiu que podeu realitzar cap una societat socialment
més compromesa. Quan parlem

de beneficis no ens cenyim a beneficis econòmics, sinó en el seu
concepte més ampli que inclou els
socials i els fiscals. Com a fundació
us demanem també la vostra collaboració en dues vies:
Col·laboració econòmica via
donacions. Com a fundació, a Ilersis estem acollits al règim del fiscal del mecenatge permetent una
important desgravació fiscal en les

aportacions rebudes.
Col·laboració social a través del
voluntariat. Necessitem persones
compromeses que puguin cedir el
seu temps de forma voluntària per
determinades tasques del nostre
projecte social.
Tal i com deia Walt Disney, la
forma de començar és deixar de
parlar i començar a treballar. Així
doncs, comencem?

Amb lA col·lAborAció de
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SAlut per A tothom

Empreses
FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR EMILIANO ASTUDILLO
La Fundació Privada Tutelar Emiliano Astudillo, és una entitat privada sense ànim de lucre que
defensa els drets, protegeix i vetlla per la qualitat de vida de les persones amb discapacitat
intel·lectual o del desenvolupament i amb la capacitat modificada judicialment a Catalunya.
Els objectius de la FPTEA Estan relacionats amb l’atenció al col·lectiu de persones amb
discapacitat intel·lectual, malaltia mental i/o greu risc d’exclusió social.
L’atenció, assistència i promoció personal, familiar i social de persones, de la Fundació Privada
ILERSÍS o d’altres institucions de la comarca del Segrià.
L’exercici de la tutela, i curatela.
La realització de tot tipus d’activitats, serveis de promoció i defensa del col·lectiu.
La promoció i foment d’habitatges d’activitats d’oci i esbarjo i la seva promoció social.
La sensibilització de la societat i l’administració.

Durant l’any 2015 la
FPTEA ha exercit la
tutela de 18 persones,
entre tuteles i curateles.

EMPRESA DE INSERCIÓ EISHA
La finalitat de EISHA, és poder treballar al voltant de la inserció social i laboral de persones amb
risc d’exclusió social, oferint una formació teòrica i pràctica per a desenvolupar les activitats
productives a les que s’hagin de dedicar. Ofertant i emprenent les accions pertinents per a
què entitats i empreses del sector puguin contractar aquestes persones i es completi la seva
inserció social i laboral.
L’estat de crisi econòmica en que ens trobem dificulta la transició de les persones que es
troben en procés d’inserció.
Les persones destinatàries d’aquest pla d’acció, són totes aquelles persones en situació
d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi que estiguin desocupades i que tinguin dificultats
importants per integrar-se en el mercat laboral ordinari.

Durant l’any 2015
EISHA ha atès a
8 persones.
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