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CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
Els centres especials de treball (CET) som empreses que assegurem un treball remunerat
a persones amb especials dif icultats d’integració en l’empresa ordinària. Aquest i la
prestació d'uns serveis d'ajustament personal i social, és el nostre objectiu, a més a
més del productiu, com en qualsevol altra empresa. L'única diferència és la seva funció
social i integradora.
F U N D A C I Ó P R I VA D A I L E R S I S , u n a e m p r e s a a m b R e s p o n s a b i l i t a t S o c i a l E m p r e s a r i a l …
La Responsabilitat Social de les Empreses (RSE), és la integració voluntària, per part
de l’empresa, de preocupacions socials i ambientals en les seves operacions comercials,
processos productius i relacions amb els grups d’interès: clients, proveïdors,
treballadors, accionistes...
Ser socialment responsable no només signif ica complir plenament amb les obligacions
jurídiques, sinó també anar més enllà, invertint en el capital humà i en les relacions
amb l’entorn i la societat que opera. Les polítiques de responsabilitat social a les
empreses van destinades a implementar processos de millora en la gestió empresarial,
amb l’objectiu de minimitzar els impactes que l’activitat genera sobre el medi i la
societat present i futura. Principalment, es treballa en tres àmbits: social, medi
ambiental i econòmic.
Seguidament una petita exposició gràf ica del que fem al Centre Especial de Treball de
la Fundació Ilersis:

LA RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL

Implementar processos de millora en la gestió
empresarial, amb l’objectiu de minimitzar els
impactes que l’activitat genera sobre el medi i
la societat present i futura. Es treballa en tres
àmbits: social, mediambiental i econòmic.
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CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
ÀREA INDUSTRIAL

LA FUSTERIA
Grup Shalom Taller producció amb fusta certificada per PEFC
La fusta és l'element central de l'activitat de PEFC, el sistema de certificació forestal més
implantat a Espanya i al món. L’objectiu és promoure la gestió forestal sostenible dels
boscos per aconseguir el seu equilibri social, econòmic i mediambiental.

La fusteria industrial de la
Fundació Ilersis exerceix un
paper actiu en la lluita
contra el canvi climàtic i
l’equilibri mediambiental
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CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
Alguns dels productes elaborats a l’àrea de Fusteria Industrial del Centre Especial de
Treball de la Fundació Ilersis:
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CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
ELS MANIPULATS
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CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
ÀREA BRIGADES DE SERVEIS

BRIGADA
OBRES I MANTENIMENT
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CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

BRIGADA
JARDINERIA
DE MANTENIMENT

BRIGADA
NETEJA

BRIGADA
MOBILIARI URBÀ
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CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

BRIGADA DE PINTURA VIAL
BRIGADA DO2
Recollida d’oli
de cuina usat

BRIGADA
OBRES DE JARDINERIA
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CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
ÀREA BO DE SHALOM

BOTIGA
CELLER
CAFETERIA
RESTAURANT
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CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
CELLER

&

BOTIGA

Productes de proximitat

&

RESTAURANT

CAFETERIA

&
EVENTS
CÀTERING
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CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

SOPARS
D'EMPRESA
SALA DE REUNIONS

&
LOTS DE NADAL

REGAL
INSTITUCIONAL

&
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CENTRE OCUPACIONAL
LES RETALLADES ECONÒMIQUES
C O N G E L E N L ’A C C É S A L S E R V E I ,
NOMÉS ES PERMET L’INGRÉS DE
PERSONES PROVINENTS DE
L’ ESCOLA: 3 INCORPORACIONS AL
SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL
I 8 AL SERVEI OCUPACIONAL
D’INSERCIÓ.
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CENTRE OCUPACIONAL
L E S A C T I V I TAT S D ’ A J U S TA M E N T P E R S O N A L I S O C I A L

D O N E M C O N T I N U Ï T A T A L E S A C T I V I T A T S D ’A J U S T A M E N T P E R S O N A L I S O C I A L .
MANTENIR L’INDICADOR DEL 50% DE PARTICIPACIÓ EN CADA TIPUS D’ACTIVITAT, APS
I OT O PRELABORAL, TOT I LA DIFICULTAT QUE SUPOSA.

L'estimulació motriu dóna resposta a les
necessitats d’una part de la població
envellida.
Treballem a partir del desenvolupament
de l’emoció, l’organització motriu i la
consciència de l’espai per a poder
realitzar gestos en funció d’un objectiu.

TEATRE EXPRESSIU amb el Projecte de l’Aula de Teatre.
Augmenta el número de participants en aquesta
activitat.
Treball a partir de la metodologia "creació col·lectiva",
on cadascú crea el seu propi personatge a través de
les diferents sessions, sempre amb un professor guia.
L’esforç es reflecteix en una representació teatral
el 19 de juny.
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CENTRE OCUPACIONAL

BALLS CARIBENYS, comporta un moviment de tot el cos al ritme d’una música alegre
i divertida. Coordinació dels moviments amb la música, els passos apresos, les altres
persones i l’espai, representat un treball mental important . a nivell social, també
permet que la persona pugui vèncer la seva timidesa, millorant les relacions entre les
persones.

SHALOM-ILERSIS AL CARRER

La nostra “paradeta” de Sant Jordi a la
p l a ç a S a n t J o a n , a l P a r c Te c n o l ò g i c d e
Gardeny i a Bo de Shalom.

Els responsables de la pista de gel de
la plaça Sant Joan ens conviden a
patinar!

El FC Barcelona, ens invita partit de la
Copa del Rei que es celebra el 16
de desembre.
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CENTRE OCUPACIONAL

LA CREATIVITAT DE SHALOM-ILERSIS

FACTORIA BO DE SHALOM,
Elaborem melmelades de quatre varietats!
És un projecte que té com a objectiu que les
persones del Servei de Teràpia Ocupacional
potenciïn les seves habilitats i en desenvolupin
de noves. Les nostres melmelades es poden comprar
a Bo de Shalom i a algunes botigues de comerç
de proximitat.

FET AMB EL COR,
Fabriquem diferents productes d’artesania:
postals de Nadal, aniversaris o altres celebracions,
articles de decoració, regals de noces, comunió,
bateig, entre altres. Cada vegada són més les
comandes que ens arribem!
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SERVEI D' HABITATGE

En el Servei d’habitatge de la Fundació Ilersis
oferim dos tipus de serveis amb els quals es
pretén donar cobertura en l’àmbit de la
vivenda segons les diferents necessitats.

S E R V E I D E S U P O R T A L’A U T O N O M I A A L A P R Ò P I A L L A R
Acompanyament, suport i seguiment a aquelles persones que viuen de forma autònoma
en el seu domicili, ja sigui sols o amb parella. Són suports d’acompanyament i seguiment
en els aspectes de gestió i organització de l’habitatge. Un seguiment i un foment de l’autonomia
personal per a que, amb aquests suports, puguin viure de forma totalment independent.
Dins d’aquest servei s’ofereixen activitats complementàries com el taller de cuina o
altres activitats encaminades a treballar les habilitats d’una vida independent i autònoma
en un domicili.

17

SERVEI D' HABITATGE
La Fundació Ilersis, té acreditades 3 llars
residències amb un total de 53 places
registrades i 43 ocupades, el que
representa una ocupació del 81 %.

El Servei de La Llar Residència ha atès 43 persones: 23, 17 i 3 respectivament. Majoritàriament
homes d’entre 31 i 50 anys. Sota el denominador comú de l’atenció a persones amb
discapacitat intel·lectual, es distingeixen per tenir edats, trastorns associats i necessitats
de suport diferents.
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SERVEI D' HABITATGE
LA METODOLOGIA DE TREBALL I EIXOS ESTRATÈGICS DEL SERVEI

DES DE LA LLAR RESIDÈNCIA S’HAN GESTIONAT ELS SERVEIS BÀSICS I ELS PROJECTES
SOCIALS
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SERVEI D' HABITATGE
RESPECTE ALS PROJECTES SOCIALS, HA ESTAT RELACIONAT AMB EL LLEURE INCLUSIU,
QUE INCLOU 3 TIPUS D’ACTIVITATS: LUDICO-ESPORTIVES, CULTURALS I RECREATIVES
I TURISTIQUES

El Servei, aposta per el lleure ja que té una forta
repercussió en la vida de les persones i aporta benestar
en diferents àmbits o dimensions de qualitat de vida,
com el desenvolupament personal, el benestar material,
les relacions interpersonals, la inclusió social, el
benestar emocional, el respecte dels drets,
l’autodeterminació i el benestar físic.
El 100 % de les persones ateses a la Llar Residència
realitza activitats de lleure.
CARNESTOLTES
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SERVEI D' HABITATGE

FERIA D’ABRIL

TARDA DE BITLLES

Les activitats, el lleure i les vacances que es
realitzen es relacionen amb els serveis bàsics i
opcionals del servei, són actuacions concretes
i planificades en el temps per assolir aquells
objectius descrits al PIDI. Es planifiquen
anualment.
COMISSARIA GUÀRDIA URBANA DE LLEIDA

A banda del lleure i les vacances, també s’han
organitzat activitats específiques relacionades
amb el coneixement de l’entorn, normes viàries,
cuina, jardineria, horticultura, noves tecnologies,
reiki, estètica, costura, teatre, economia
domèstica, etc.
CUINA

21

SERVEI D' HABITATGE
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Unitat de Suport a l'Activitat Professional

Objectiu: suport i seguiment de l’activitat laboral de les persones amb discapacitat i amb
especials dif icultats contractades al CET per tal d’aconseguir la seva inserció i promoció
laboral, i poder garantir un lloc de treball, estable, remunerat i de qualitat.

Com ho fem? treballem de forma activa, participativa i individualitzada, tenint en compte
les particularitats individuals de la

persona, realitzant una atenció familiar , un

acompanyament en la rehabilitació d’habilitats i manteniment de capacitats per tal
d’aconseguir el màxim nivell de funcionalitat i autonomia personal:
1.

Treball i seguiment dels hàbits laborals.

2.

Suport a l’aprenentatge de les feines.

3.

Elaboració de plans de formació.

4.

Seguiment de la promoció.

5.

Suport i seguiment psicològic, social i mèdic més enllà del àmbit estrictament
laboral.

6.

Elaboració, programació i seguiment de plans d’autonomia personal que lliguen
l`activitat laboral i la vida independent, (la integració social, l’habitatge, el
seguiment psicològic, la salut i el lleure).

Usuaris del servei USAP: persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental amb
un grau superior al 33% i persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau superior
al 65%. Aquestes persones tenen especials dif icultats per la seva integració laboral per la
qual cosa és necessari un suport i un seguiment que adapti el seu lloc de treball a les
seves necessitats
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Unitat de Suport a l'Activitat Professional
TIPOLOGIA DE TREBALLADOR/RES DEL CET I USUARIS DE LES USAP AL 2014

Tot i que la nostra prioritat davant les noves
incorporacions continuen essent les persones
amb discapacitat intel.lectual i/o malaltia mental.
Hem de tenir present l’increment de
treballadors/res amb discapacitat física i
sensorial greu que tot i que en la majoria d’ells
no són beneficiaris de les USAP, moltes
vegades requereixen de la mateixa atenció
i adpatació del lloc de treball, ja que les
expectatives creades amb anterioritat i que no es veuen cumplides els hi genera una
elevada frustració difícil de gestionar i que s’ha de treballar des d’aquest servei per tal
d’assolir la seva plena inserció en el món laboral, intervenint en els diferents àmbits de
la seva vida.

Actualment, la nostra principal font per a seleccionar les noves incorporacions és
l’ AGÈNCIA DE COL.LOCACIÓ DE L’ENTITAT.
Ens arriben candidats derivats de diferents
programes d’orientació, com per exemple:
Incorpora, altres entitats, centres de
formació o de forma particular.
Aquest servei que hem professionalitzat, amb
un procés de selecció més acurat i precís,
ha permès incrementar l’èxit en la contractació
Facilitant la ubicació de les noves incorporacions
i orientar sobre les adaptacions necessàries
en el lloc de treball.
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Unitat de Suport a l'Activitat Professional

En els darrers anys ens hem anat re inventant i
diversificant en àrees de negoci, creixent en
aquelles més productives. Adaptant els llocs de
treball a les individualitats i particularitats de
cada persona, per tal de complir amb un dels
nostres objectius principals, el manteniment i la
creació de llocs de treball per a persones amb
diversitat funcional i especials dificultats.

Taller
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RECULL DE PREMSA
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RECULL DE PREMSA
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