DESEMBRE 2016

Página 4

CENTRE OCUPACIONAL (CO)

DESEMBRE 2016

Activitat d’equinoteràpia

Número 7

Quinzenalment la majoria de nois i noies del Centre
Ocupacional participen de l’activitat d’equinoteràpia al
Centre El PAS a Taradell. Gràcies aquest treball s’obtenen
molts beneficis tan de tipus físic com també a nivell
personal, emocional i social. I tot a través del contacte
amb aquest animal, el cavall.
El fet de muntar augmenta la seguretat amb un mateix i
l’aproxima a les condicions d’un genet convencional. És
per això que millora la confiança, la capacitat de
concentració i ajuda a superar tensions i inhibicions
físiques i intel·lectuals.

Un presentem un any més el Full Informatiu on destaquem els nostres principals treballs
aconseguits al llarg d’aquest any 2016 en tots els nostres serveis: Compra de vehicles
nous pel servei de transport, reobertura de la Llar Residència Francesc Riumalló,
signatura de nous convenis pels treballs de CET, formació contínua pels diferents
professionals... Sempre amb la finalitat de seguir amb el nostre compromís social i
treballant per a la qualitat de les persones per qui estem donant servei.
Sessió d’equinoteràpia al centre EL PAS a Taradell.
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SATISFACCIÓ USUARIS I FAMÍLIES

Persones Voluntàries
Enguany han estat varies les persones voluntàries que
han passat per la nostra entitat i ens han acompanyat
en diferents activitats del Centre Ocupacional: Suport a
l’activitat d’esport, a les sessions individuals d’informàtica, al passeig amb la gosseta... O han desenvolupat la
seu propi taller: Maquillatge i estètica o sessions de
zumba.

“El CO ha
augmentat
una plaça.
Actualment el
formen 19
persones”

Si estàs interessat en ser-ho, truca’ns o envia’ns un correu a: voluntaritat@montsenyguilleries.cat
Taller de Zumba amb la Voluntària Lusiana.

Curtmetratge “Somnis”

Breus:

· DINCAT amb el lema “Esteu trepitjant els nostres drets. Això si que
no” continua denunciant les greus
dificultats per accedir als serveis
bàsics, com els Centres Ocupacionals i Llars Residències. Actualment segueixen només donant
places als nois i noies que surten
de l’etapa escolar. Les entitats es
veuen obligades a crear places
privades i acabant assumint el cost
que la majoria de famílies no pot
assumir.

Amb la finalitat de conèixer el grau de satisfacció de totes els nostres persones usuaris,
les seves famílies o tutors, al llarg del segon semestre de 2015 es passa un qüestionari
on es pregunta per a tots nostres els serveis en tots els seus aspectes.
Els resultats i les seves opinions ens han servit també per a la millorar i garantir una bona qualitat de vida als nostres usuaris i poder anar avançant en tot el nostre treball del
dia a dia.
RESULTATS GENERALS DELS USUARIS

· Els dies 14 i 15 de juny van ser 4
treballadors de diferents oficines
de “La Caixa” que es van oferir a
fer una tasca voluntària al Centre
Ocupacional participant en el taller
de manipulats.

El 16 de juliol Divendres teatre presenta “la 3a Gala
de Divendres Teatre” estrenant el seu nou
curtmetratge “SOMNIS”.
Si el voleu visualitzar el trobareu a la nostra pàgina
web dins al canal youtube.
Gràcies els diners aconseguits a les actuacions i els
productes venuts al museu “La Gabella”, enguany
vam poder anar a Lleida a veure el musical “MAMA
MIA”.
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Fotograma del curtmetratge “Somnis” protagonitzat pels usuaris del Centre Ocupacional.

El número de loteria d’aquest any és:

· Gràcies a una subvenció de l’ACELL (Federació Catalana d’Esports per a persones amb discapacitat intel·lectual), els nois i noies
del Centre Ocupacional estrenen
banyadors i tovalloles per a l’activitat de natació.
· L’Oficina de la Caixa Arbúcies subvenciona el projecte “ Renovem el
vestuari de Divendres Teatre”. Es
compra samarretes i xandalls per
l’activitat de Teatre Social.

Camí del molí s/n 17401 - Arbúcies
Telèfon: 972 860815
mail: associacio@montsenyguilleries.cat

www.montsenyguilleries.cat

· Els dies 24, 25 i 28 de novembre
els alumnes de 5è de primària de
l’escola Dr. Carulla van visitar el
nostre centre.

CONCLUSIONS:
Tots els indicadors de satisfacció dels USUARIS gaudeixen d’una valoració POSITIVA o
MOLT POSITIVA en tots els serveis.
El servei més ben valorat pels USUARIS és el de la Llar Residència. Un 75% dels usuaris
està MOLT SATISFET de viure al pis i el servei amb la valoració més baixa és el del Centre
Ocupacional, amb un 54, 55% d’usuaris està MOLT SATISFET.
Només un 9% dels usuaris del Centre Ocupacional no li agrada gens assistir al taller.
Pel que fa al CET, un 7% dels usuaris diu que no li agrada treballar al centre i un 4% no
està content amb el transport.
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RESULTATS GENERALS DE LES FAMÍLIES O TUTORS

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (CET)

Valoració general dels serveis per les famílies
MOLT BÉ

BÉ

SERVEI
TRANSPORT

16,67%

82,35%
63,64%

CET

66,67%

CO

82,35%

El Centre Especial de Treball segueix oferint diferents activitats per seguir donant
servei a les 18 persones que actualment el formen. Enguany han estat dues persones que s’han donat de baixa i s’han incorporat dues més per substituir-les.

N/NC

77,78%

SERVEI ESPLAI
LLAR
RESIDÈNCIA

REGULAR

5,56%

17,65%
27,27%

9,09%

22,22%

11,11%

“Un 67% de les
famílies o tutors
responen el
qüestionari de
satisfacció”

SERVEI DE NETEJA DE PÀRQUINGS, SUPERFÍCIES INDUSTRIALS I COMUNITAT DE
VEÏNS
Al llarg d’aquest any hem augmentat el nombre de clients d’Arbúcies en aquest servei
i també n’hem aconseguit en poblacions veïnes. Ha estat possible gràcies als diferents tipus de maquinària que disposem en aquests moments: Escombradores mecàniques (amb conductor i a peu) i aspiradores industrials.

5,88% 11,76%

SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES (DDD)
CONCLUSIONS
- El servei més valorat per les famílies és el Centre Ocupacional i el de Lleure, ambdós un 82%
estan molt satisfetes.
- Cap de les famílies suspèn els serveis.
- La majoria dels professionals dels diferents serveis també són valorats molt positivament.

“La valoració
dels serveis de
l’Associació és
molt alta”

TOTS ELS INDICADORS DE SATISFACCIÓ DE LES FAMÍLIES O TUTORS GAUDEIXEN D’UNA VALORACIÓ POSITIVA O MOLT POSITIVA EN TOTS ELS SERVEIS.

Inversions, reformes i projectes
COMPRA D’UNA FURGONETA MERCEDES VITO 114

CANVI DEL PROGRAMA DE GESTIÓ
DE DADES

El servei de transport substitueix una de les furgonetes Ford
que portava molt quilometratge
per la nova Mercedes Vito 114.

Hem substituït l’actual programa de gestió de dades AEGERUS pel nou Software SOCIAL
SIC. Un programa més intuïtiu,
creat pels nostres serveis i
adaptat a les nostres necessitats. Inclou també la gestió dels
professionals.
IMPLEMENTACIÓ DEL MPD (Manual
de Prevenció Delictes)

AMPLIACIÓ DEL VESTIDOR DELS
TREBALLADORS DEL CET
El vestidor del nois de CET es
queda petit i s’amplia amb un
nou espai a la segona planta
de l’edifici.

El passat 01.07.2015 entra en
vigor la reforma del Codi Penal.
Entre altres qüestions, aquesta
llei afecta profundament a la
regulació de la responsabilitat
penal de les persones jurídiques. Les entitats poden ser
penades pels delictes sobre les
quals no s’hagi exercit el degut
control.

Aquest 2016 es signen 3 nous convenis dins aquest servei. Podem dir que és un servei molt consolidat, ja que en els darrers 5 anys s’han aconseguit 25 clients nous.
Majoritàriament de la nostra població, però també arribem a St. Hilari, Breda, Hostalric, Sant Celoni, Folgueroles i Palafrugell.

FORMACIÓ
Els monitors del CET realitzen el
curs on-line Nivells especials pel
tractament de tòxics CMRs i productes que generen gasos (Servei
de control de plagues) els mesos de
novembre i desembre. Impartit per
Higiene Ambiental Consulting SL.

SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT
Es signa un nou conveni amb Patronat del Castell de Montsoriu per la neteja setmanal en diferents estances del Castell: Edifici de Serveis i Sala Noble. I per l’extracció
de les males herbes de l’esplanada de recepció i el recorregut dels visitants. Des de
1995 ja s’està fent treballs de neteja i manteniment del castell de la zona forestal
exterior.

ACTULITZACIÓ DE LA PÀG WEB DE L’ENTITAT
Pel compliment de la Llei 19/2013 de transparència hem modificat i actualitzat la web de l’associació.
www.montsenyguilleries.cat
V CONGRÉS DEL TERCER SECTOR SOCIAL
Del 14 al 17 de juny es va celebrar el V Congrés
del Tercer Sector Social a Bcn. Vam aprofitar per
presentar el nostre projecte “Per a tothom, una
ruta” a l’àgora de les experiències innovadores,
juntament amb unes altres 100 entitats.
OBERTURA DE LA LLAR RESIDÈNCIA
FRANCESC RIUMALLÓ
La Llar Residència Francesc Riumalló ha estat
tancada aquests últims anys per tal de poder-hi
fer les reformes de millora necessàries.
El maig de 2016, davant la demanda d’usuaris i
l'ocupació màxima a la Llar Residència la Farga
ens veiem amb la necessitat d’obrir-la de nou.
Actualment hi estant convivint 2 persones.

SERVEI DE RECOLLIDA D’OLI DOMÈSTIC USAT
Enguany es recullen més de 2.000 pots d’oli domèstic usat a les escoles
d’Arbúcies i uns 1.300 a la població de St. Hilari Sacalm. I més de 4.000
kg als bars, botigues i restaurants d’aquestes dues poblacions.
Aquest curs s’inicia la recollida al poble de Breda i de Santa Coloma de
Farners.
També es fa un canvi de gestor i de material de recollida: Serà el Centre
Especial de Treball de la Fundació Asproseat, que ofereix llocs de treball
a persones amb discapacitat intel·lectual, qui rentarà els pots i farà la
manipulació de l’oli.
PROJECTE: “ENS

MOVEM PEL TERRITORI”

Fundació Bancària “La Caixa” ens subvenciona el 80% del projecte “Ens movem
pel territori” projecte que es va presentar a la convocatòria: Promoció de l’autonomia i atenció a l’envelliment, la discapacitat i a la dependència.
Gràcies aquesta subvenció, el Servei de Transport podrà substituir una altra de
les furgonetes que actualment ja té molt recorregut.

