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presentació

Missió, visió i valors
La nostra missió
Oferir suport a les persones amb discapacitat intel•lectual
o trastorn del desenvolupament i a les seves famílies per
tal de promoure la seva inclusió i millorar la seva qualitat
de vida.

La nostra visió
Volem ser una organització compromesa amb les persones, que generi confiança i satisfacció als nostres usuaris i
a les seves famílies, així com als poders públics que han
de vetllar per la qualitat dels serveis que oferim i a la societat en general.

COMPROMÍS

ORIENTACIÓ
A LA CLIENTELA
QUALITAT
PARTICIPACIÓ
TRANSPARÈNCIA
EFICIÈNCIA

4

Un any per consolidar els canvis
2019 va ser un any de consolidació i de reconeixement. Vàrem poder consolidar alguns
dels canvis que havíem començat a implementar els anys anteriors. Aquests canvis estan orientats a crear serveis i equips professionals cada vegada més interconnectats, més
inclusius i més vinculats a la comunitat.

2019 va ser també l’any del 50è aniversari d’Aproscom Fundació, que vàrem celebrar amb la
Jornada “Enfoca diferent: atrevir-se té premi” i
una passejada sobre rodes. Aquests actes van
ser una oportunitat per visibilitzar la diversitat i
reivindicar una societat més inclusiva on tothom tingui dret a participar.

És el cas, per exemple, dels projectes d’activitats naturals a la comunitat de la residència i
el centre de dia, o de la creació d’un pont entre el centre educatiu i el servei ocupacional
per facilitar la transició de l’alumnat a la vida
adulta.
El projecte M’agrana, desenvolupat per la
nostra escola i el CEIP Sant Miquel, va ser altre dels projectes que es van consolidar el
2019. A més a més, el Consell de Mallorca va
reconèixer el valor d’aquest projecte amb el
Premi a la Innovació Social. M’agrana es posiciona així com un referent del model d’escola
inclusiva que des d’Aproscom Fundació defensam.

Aquest any, per primera vegada, es va concertar amb l’IMAS (Institut Mallorquí d’Afers
Socials) el servei de suport a l’habitatge.
Aquest concert reconeix el dret de les persones a viure en el seu entorn natural i redueix
la seva institucionalització, afavorint la inserció i la participació en la comunitat.
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Visibilitat

Per a construir una societat inclusiva, necessitem una comunitat oberta i ben informada,
que sigui conscient de tot allò que les persones amb discapacitat poden aportar.

Amb aquest objectiu, l’any 2019 hem realitzat
diverses accions, com la creació d’una secció a
la pàgina web per promocionar els serveis del
Centre Especial de Treball i l’organització de
dos actes amb motiu del 50 aniversari de l’entitat: una passejada sobre rodes i la jornada
“Enfoca diferent. Atrevir-se té premi”.
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Som-riu, el projecte que realitzem
amb l’artista Sath, és també una poderosa eina de visibilització i sensibilització social.
L’any 2019 es va realitzar un mural a
Felanitx, amb la participació de més
de 200 alumnes del municipi, i un
projecte al Forn Ca n’Amer de Sant
Llorenç de Cardassar.
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el nostre
equip

Persones ateses
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Persones ateses: formació i treball
treballadors
amb discapacitat

Persones treballant el 2019

Persones amb contractes nous de 2019
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Comunitat Aproscom

A més de les persones usuàries, les seves famílies i els i les
professionals, són moltes les persones que formen la nostra
comunitat: persones sòcies, voluntàries, alumnes en pràctiques, empreses col·laboradores...
Gràcies a totes per construir una societat cada vegada més
inclusiva.
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Professionals
Aproscom Fundació compta amb un equip
de professionals compromesos, que creuen
en les capacitats de les persones i realitzen
les seves intervencions amb una alta qualitat
tècnica i humana. L’any 2019, aquest equip
ha estat format per 208 persones.
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fets
destacats

Foto: IMAS

Celebram el nostre 50 aniversari
Una jornada i una passejada diferents
El 2019 vam organitzar dos actes per celebrar el
50 aniversari de la nostra entitat.
Al mes de maig vàrem gaudir d’una passejada
molt especial: una passejada sobre rodes. Més
de 200 persones van desplegar la seva creativitat per complir l’únic requisit de l’activitat: fer
servir, al menys, una roda.
Els carrers de Manacor es van omplir de patinets, bicicletes, cadires de rodes i, fins i tot, carretons de la compra, en una activitat que va
visibilitzar la diversitat i reivindicar la inclusió
de totes les persones en la comunitat.
Al mes d’octubre vàrem celebrar al Teatre de
Manacor la Jornada “Enfoca diferent. Atrevir-se
té premi”.
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Vàrem comptar amb la presència d’en Ferran
Aguiló, membre de la cooperativa “La Borda”,
que ens va parlar de l’experiència de les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, i del mag
Víctor Piña. El seu espectacle ens va fer gaudir i
ens va recordar la importància d’observar la
realitat amb ulls curiosos i ment oberta.
Per tancar la jornada, un grup de companys va
tenir la valentia de pujar a l’escenari per donarli una volta a alguns dels projectes de la nostra
entitat. Va ser una jornada inspiradora, que ens
va motivar a seguir innovant i millorant dia a
dia.

Projecte M’agrana, I Premi Consell de
Mallorca a la Innovació Social
El Projecte M’agrana, desenvolupat per la nostra escola i el CEIP Sant Miquel, va ser el projecte guanyador dels Premis a la Innovació Social
atorgats pel Consell de Mallorca. Aquests premis reconeixen el projectes que promouen la
innovació i la generació de valor públic per a
l’afrontament de necessitats i reptes socials.
M’agrana és un exemple d’èxit d’escola inclusiva que parteix de dos principis:
- Els centres d'educació especial poden ser
centres d'orientació i recursos per als centres
ordinaris.

Des del curs 2017-2018, un grup d’alumnes i
mestres de la nostra escola participa de manera regular en el sistema del CEIP Sant Miquel.
M’agrana fa visible la riquesa de la diversitat a
tota la comunitat educativa i demostra que tota escola pot atendre a qualsevol persona.
El dia 12 de desembre, al Teatre Principal de
Palma, es va celebrar la gala de lliurament
dels premis, en un acte presidit per la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera i el
president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i
conseller de Drets Socials, Javier de Juan.

- Les metodologies vives i actives afavoreixen la
inclusió de totes les persones i fomenten el
desenvolupament de les seves potencialitats.

Foto: IMAS
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serveis i
programes

VALORACIÓ
Adreçat a totes les persones
amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament

ATENCIÓ
PRIMERENCA
Per a infants entre 0 i 6 anys
amb discapacitat o limitacions en el desenvolupament

SUPORT AL
DESENVOLUPAMENT
Per a infants entre 6 i 12 anys
que presenten retard en el
seu desenvolupament

EDUCACIÓ ESPECIAL
Per atendre a alumnes
amb necessitats educatives especials
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Ofereix valoració i orientació per a persones que
sol·liciten un servei a la nostra entitat. També s’ofereix suport tècnic a persones usuàries de la
nostra entitat que necessiten revisar la situació
de reconeixement de discapacitat o dependència.

El servei d’Atenció Primerenca és un servei específic per a infants de entre 0 i 6 anys que presenten trastorns en el seu desenvolupament o tenen
el risc de patir-ne. L’objectiu d’aquest servei és el
d’afavorir el desenvolupament i el benestar de
l’infant i de la seva família.

El servei de Suport al Desenvolupament d’Aproscom Fundació (4fils) pretén potenciar un creixement positiu i afavorir la inclusió d’infants de 6 a
12 anys al seu entorn familiar, educatiu i social.

Oferim el servei d’educació a alumnes, entre 6 i
21 anys, amb necessitats educatives especials. La
missió del nostre centre és proporcionar als
alumnes uns aprenentatges individualitzats que
els permetin desenvolupar al màxim les seves
capacitats i assolir una plena inclusió.

SERVEI
OCUPACIONAL
Per a persones adultes que
necessiten suport limitat i/o
extens

FORMACIÓ
Formació i preparació laboral en diferents activitats
professionals

CENTRE ESPECIAL
DE TREBALL
Ofereix treball productiu i
remunerat a treballadors
amb discapacitat intel·lectual

INSERCIÓ LABORAL
Per afavorir la inserció de
persones amb discapacitat
intel·lectual

Servei per a persones adultes que necessiten millorar les seves competències personals, socials i
laborals. La finalitat del servei és la d'oferir entorns laborals que siguin una alternativa d'ocupació per a les persones amb més dificultats per
treballar.

Oferim formació en diferents activitats professionals: formació prelaboral, cuina i pastisseria, jardineria i agricultura, neteja i bugaderia. S’ofereix en
diferents modalitats: formació professional bàsica, transició a la vida adulta, formació professional ocupacional i formació dual.

És una alternativa laboral estable i adaptada a les
necessitats de suport dels treballadors que tenen
més dificultats per a l’accés a un lloc de feina a
l’empresa ordinària. Les activitats laborals són de
jardineria, neteja, cuina i fusteria.

És un servei d’orientació per a l’ocupació específic per a persones amb discapacitat intel·lectual
amb l’objectiu d’afavorir la incorporació en el
mercat laboral ordinari.
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CENTRE DE DIA
Per a persones adultes
que necessiten suport
extens i/o generalitzat

RESIDÈNCIA
Per a persones adultes
que necessiten suport
extens i/o generalitzat

HABITATGE
SUPERVISAT
Proporciona allotjament i
suport personal i social

SUPORT A
L’HABITATGE
Per al foment de la vida
independent
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Servei que ofereix durant el període diürn una
atenció integral, donant suports directes en activitats de la vida diària. L’objectiu és millorar o
mantenir el grau més alt possible d’autonomia i
benestar, potenciant la inclusió i donant suport
a les famílies.

Servei que ofereix allotjament i atenció integral
per a persones amb necessitats de suport extens o generalitzat en la majoria d’activitats de
la vida diària. L’objectiu del servei és millorar o
mantenir el grau més alt possible d’autonomia,
benestar i inclusió en la comunitat.

El servei s’organitza en habitatges on conviuen
persones amb discapacitat intel·lectual. S’ofereix suport en les activitats bàsiques de la vida
diària, en la comunicació, les relacions, l’autodirecció i l’ús dels recursos de la comunitat.

La finalitat del servei és la promoció de la vida
independent. S’ofereix orientació i suport a les
persones que viuen soles, en parella o amb persones dependents perquè puguin viure amb la
màxima qualitat possible.

AUTOGESTORS
Adreçat a totes aquelles
persones que hi vulguin
participar

LLEURE I ESPORT
Adreçat a totes aquelles persones que hi
vulguin participar

FUNCIÓ TUTELAR
Ofereix tutela i curatela a
les persones que ho necessiten

ATENCIÓ A FAMÍLIES
Destinat a les famílies de
les persones amb discapacitat

L’objectiu del programa és promoure l’autogestió i l’autodeterminació de les persones que hi
participen. El grup es reuneix periòdicament
per parlar i tractar temes que els preocupen i
aprendre a decidir sobre qüestions del seu dia a
dia.

Disposam d’un club esportiu a través del qual
participam en diferents proves i competicions,
tant a nivell autonòmic com a nivell nacional i
internacional. També organtizam activitats de
lleure: acampades, viatges, activitats d’estiu, de
pasqua, de nadal...

Servei dirigit a persones amb la capacitat jurídica modificada, que té per objecte vetllar per la
persona tutelada amb la finalitat de fer tot el
que sigui necessari per al seu benestar i desenvolupament integral.

Ofereix atenció individualitzada a les famílies per
atendre les seves necessitats socials, personals i
familiars. Es duu a terme en coordinació amb els
altres serveis de l’entitat i altres recursos i serveis
externs.
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Serveis socioeducatius
Persones ateses per servei

312
Atenció
primerenca

29
Habitatge
supervisat

16
16
Suport al

94
94
Educació

Centre de dia

25
16

27
94
Suport a

110
67
Servei

desenvolupament

Residència

Serveis de formació
i inserció laboral
Persones ateses per servei

125
Inserció
laboral

24
94
Centre especial
de treball
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30
16

Formació

especial

l’habitatge

67
67

ocupacional

Fundació Tutelar
Persones ateses

33
Fundació
tutelar

Serveis a famílies
i programes

Valoracions
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dades
econòmiques

Recursos econòmics aplicats

Despeses

2019

2018

8.727.776 €

7.828.850 €

2019

2018

70%

72%

11%

12%

Altres despeses

7%

7%

Inversions

3%

8%

Augment fons
maniobra

9%

Personal
Compres de
béns i serveis
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Recursos econòmics obtinguts

Ingressos

2019

2018

8.727.776 €

7.828.850 €

2019

2018

7,6%

8,6%

Vendes

6,6%

5,4%

Subvencions

83,5%

81,5%

2,2%

1%

Quotes i serveis

Donacions
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Indicadors econòmics i financers

Índex d’evolució
ingressos funcionament
Índex de resultat
Rati d’endeutament
Rati de solvència
Taxa de retorn
fons públics
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2019

2018

+14%

+7%

+7,4%

+2,8%

0,09

0,1

6

4,6

33%

33%

Principals finançadors

Entitats
col·laboradores

Federacions
i plataformes
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aproscom.org
971 552 625
Es Canyar, s/n
07500, Manacor

@aproscomfundacio
@aproscom
@aproscom

