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L' ADN

D'ASPID...

QUI
SOM?

Missió
Som una organització d'economia social que afavoreix la qualitat de vida de les
persones, especialment aquelles amb discapacitat i/o situació de vulnerabilitat;
oferint eines i suports centrats en la persona que afavoreixin el seu
desenvolupament integral.

Visió
Volem ser entitat unica en recerca continua de nous e innovadors models
d’atenció en els nostres àmbits d’actuació, així com davantera en la disposició de
noves eines tecnològiques/tècniques, tot per aconseguir donar resposta a les
realitats emergents de les persones.

Valors
`Tolerància

Ètica

Participació

Transparència

Professionalitat

Solidaritat

SOM UNA ENTITAT D'INICIATIVA SOCIAL, SOM
UNA ENTITAT DEL TERRITORI LLEIDATÀ

TREBALLEM
AMB I PER
SUPORTS ALS PROJECTES DE VIDA ...

LES PERSONES

Persones ateses

245
Oficina Vida
Independent

30

116

12

Serveis
Empoderament
Autonomia
Personal
i participació

1115

45

1028

NeuroLleida

Centre
Atenció DIürna

Serveis
Integració Laboral

Integració
Socioeducativa

Evolució en l'atenció

Any 2016,
2.591
Any 2015,
1.395

Any 2014,
1.120

UN GRAN EQUIP DE PERSONES

QUI HO FA
POSSIBLE?

Junta Directiva
Presidenta: Bibiana Bendicho
Vicepresidenta: Teresa Teixidó
Secretari: Antoni Montardit
Tresorer: Josep Giralt
Vocal: Marta Prunera
Vocal: Pilar Valcárcel
Vocal: Yolanda Sardina
Vocal: Eva López
Vocal: Pere Navarro
Vocal: Montse Bertran

Professionals
Evolució total professionals

81

99

112

2014

2015

2016

Evolució professionals amb discapacitat

44

47

55

2014

2015

2016

Formació Interna
Pla formació interna:

5

72

Ajuts a la formació individual:

54

Núm. Accions Hores Formació Treballadors
Formatives
impartides
participants

50

2065

Peticions
aprobades

Import
destinat

QUI HO FA
POSSIBLE?

Els socis

60%

AMB VOSALTRES TOT ÉS POSSIBLE!!!

49 %
Total 689
associats

% Socis
discapacitat

51 %

28%
% socis discapacitat
més de 65%

63%
Socis entre 35 i
64 anys

Els voluntaris

Suport en més de 12 activitats
diferents regulars i/o puntuals

11

Joves entre 18 i 24 anys d'edat
estudiants en l'àmbit social

Els col·laboradors
Les persones socis i sòcies col·laboradors es vinculen ASPID a través de la
participació activa amb l'entitat, perquè creuen en el nostre projecte. Són les
persones que conformen els grups de participació, i que realitzen sessions de
sensibilització i educació en valors, entre d'altres.
Sessions de
sensibilització

Grup
d'Accessibilitat

Grup de Dany
Cerebral
Sobrevingut

PROJECCIÓ
SOCIAL

XIX Premis ASPID 2016
Premi ASPID INNOVACIÓ, Centro de Investigación en
Discapacidad Física (CIDIF) de ASPAYM Castilla y León.

PRESENTS EN LA SOCIETAT...

Premi ASPID SOLIDARITAT, Fundació La Marató de TV3
Premi ASPID EMPRESA, PUNT ECO

Menció Especial
Teresa Teixidó

Premi ASPID COMUNICACIÓ, Lary León

Seu Vella de Lleida

ASSISTENTS

PRESIDITS

22 SETEMBRE

200

SRA. CARME FORCADELL
Presidenta del Parlametn de Catalunya

XXI Jornada Tècnica ASPID: “Dilemes en les relacions
assistencials dins del Model d’Atenció Centrada en la Persona”

10 Nov, Universitat
de Lleida
2 Ponències i 3
WorkShops
90 assistents

Reconeixement
del Departament de
Treball, Afers Socials
i Famílies.

COHESIÓ SOCIAL...

PROJECCIÓ
SOCIAL

Proximitat i territorialitat

Convenis territorials: Conveni
amb el Consell Comarcal de
la Segarra, l'Alt Urgell i amb el
de la Noguera.

Presentació en col·laboració amb
l'Institut Guttman per a la del llibre
"Innovació social i discapacitat",
celebrat el 24 de novembre de
2016 a la Diputació de Lleida

Participació en Fira Salut de
Lleida, Fira entitats de Balaguer
i Fira Sant Ermengol a la Seu
d'Urgell.

Actes de sensibilització en
commeoració del Dia Nacional
Dany Cerebral Sobrevingut,,
dia 30 d'octubre

Participació acte en commeoració
del Dia Internacional de les
persones amb Discapacitat,
celebrat el 3 de desembre de 2016
a l'Ajuntament de Lleida

"Estàs al dia? Renovar-se per
orientar" - 7a Jornada d’
Orientació Professional a les
terres de Lleida

Sensibilització social

“La Vida Independent
comença a l’escola”
345 infants en 9 escoles
"Conta contes",
610 infants en 20 escoles

V Vetllada Poètica, 21 d'abril
"Lleida amb La Marató":
"Resiliència: no tinguem por organització, en col·laboració amb
d'entrar-hi"
d'altres entitats, accions de
80 assistents
sensibilització en benefici de
La Marató de TV3

Eix 1

EMPODERAMENT, AUTONOMIA I VIDA
INDEPENDENT
9'7/10

SATISF

ACCIÓ

CRAPVI
CENTRE DE RECURSOS PER A L'AUTONOMIA PERSONAL
I LA VIDA INDEPENDENT
Disposa i ordena els recursos, suports i assistències de tota índole que
contribueixin eficaçment a incrementar fins al màxim grau possible
l'autonomia personal i la vida independent de les persones en situació
de dependència. La finalitat última que persegueix aquest projecte, és
promoure l'autonomia personal, la vida independent i l'autodeterminació,
així com augmentar la participació de les persones amb discapacitat o
dependència en els diferents àmbits de la societat

Oficina Vida
Independent

Xarxa Pro-Vida
Independent

245

1.216

Grups
Participació

Empoderament
col.laboradors

3

30

AUTONOMIA

8'8/10

PERSONAL

SATISF
ACCIÓ

Oferim serveis en la llar i/o en l’entorn de la persona, dirigits a proporcionar atencions personals,
accions de suport en la llar i activitats de suport a aquelles persones i/o famílies amb situacions
de manca d’autonomia personal. Els nostres serveis, és cracteritzen per adaptar-se a cada client i
facilitar la vida independent i el empoderament en vers els projectes de vida de les persones.

15

1.546
hores

Servei At.
Domiciliària

Servei Assistent
Personal

5

7.344
hores

9

4980
hores

Suport Autonomia
Pròpia Llar

TRANSPORT ADAPTAT
Desenvolupem serveis de transport adaptat
per a persones amb mobilitat reduïda, amb
l'objectiu de facilitar l'accés d'aquestes
persones als serveis socials i/o sociosanitaris
i aquells altres recursos que permeten una
plena participació en la societat.
Persones diferents ateses::87 persones
Vehicles de transport adaptat: 4
Serveis individuals realitzats: 844
Serveis col.lectius realitzats: 2.240

Eix 2

QUALITAT DE VIDA
8'9/10

SATISF

ACCIÓ

NEUROLLEIDA,
Servei rehabilitació funcional
És el servei especialitzat en la valoració,
diagnòstic, tractament i assessorament
de qualsevol disfunció a nivell físic,
cognitiu, emocional o conductual,
que puguin tenir les persones que
pateixen alguna patologia d’origen
neurològic.
Incidència en les àrees de manteniment
i recuperació física i funcional, rehabilitació
cognitiva, suport emocional, millora en la
comunicació i en la modificació de les
conductes alterades

DANY CEREBRAL ADQUIRIT,
MALALTIES NEURODEGENERATIVES,
PATOLOGIES DE LA MEDUL.LA ESPINAL,
MALALTIES NEUROMUSCULARS

103

180

832

PACIENTS

PERSONES

ASSISTENTS

ATESOS

ATESES

NEUROREHABILITACIÓ
Neuropsicologia, Fisioteràpia, Teràpia
Ocupacional, Logopedia i Psicologia

NEUROPREVENCIÓ

ENVELLIMENT ACTIU

Programa d'intervenció grupal dirigit
a la gent gran “Gent activa, ment en
forma”

Cicle de conferències “Cuida’t, Mou-Te, Pensa i
Somriu. Les claus de l’envelliment saludable”

Centre Atenció Diürna "Candi Villafañe"

8'9/10

SATISF
A

CCIÓ

Oferim una atenció integral i especialitzada
per a persones amb discpacitat física,
amb l’objectiu últim de millorar la
qualitat de vida.
L'equip de professionals del centre
desenvolupa un programa d’atenció
individualitzat a les necessitats de cada
persona, a la vegada tenint en compte
el desenvolupament de les capacitats
individuals, els seus coneixements,
les seves habilitats socials i pre-laborals,
el seu equilibri emocional i donant
resposta a les seves necessitats de
rehabilitació de manteniment, a la vegada
promovent un programa d’activitats
que s’ajusti als seus interessos i
motivacions.
Durant el 2016 hem posat en marxa un programa
innovador i únic d'esports d'aventura!!

45 persones ateses
en l'any

OCUPACIÓ
81%

TIPOLOGIA
FREQÜENT
DANY CEREBRAL
ADQUIRIT

Comissions de
funcionament on les
persones decideixen

Programa activitats
trimestral

Desenvolupament
personal, Autonomia,
Salut i Ocupació

Participació
Comunitaria

Club Esportiu ASPID
Fundat en l'any 1992, nèix amb l'objectiu de possibilitar la pràctica esportiva adaptada a persones amb
discapacitat entre les seves finalitats destaca la promoció d'activitats esportives, promoure l'esport com una
forma saludable per millorar la qualitat de vida i sensibilitzar sobre les capacitats en la pràctica de l'esport.

Ens iniciem en una nova activitat
esportiva: "Tir amb arc"

Escola de tennis en cadira de
rodes, foment de l'esport amateur
i federatiu

9
Modalitats esportives (esquí,
multiesport, hípica, tennis taula,
petanca, senderisme, hand-bike i tennis)

Col.laboracions, difusió i impacte
en la societat

35
Esportistes amb
discapacitat

Eix 3

ACCÉS AL TREBALL: ORIENTACIÓ PROFESSIONAL,
FORMACIÓ, INTERMEDIACIÓ I AUTOOCUPACIÓ

8'9/1

SATI
INSERCIÓ LABORAL

ORIENTACIÓ

FORMACIÓ

0

SFAC
C

IÓ

INTERMEDIACIÓ

Desenvolupem fortaleses

SOM EXPERTS

Orientació i desenvolupament
competencial
Desenvolupem accions d'orientació formativa i laboral i motivació a persones
demandants d'ocupació, l'objectiu és aconseguir la millor posició en el mercat de treball
a partir de desenvolupar les competències professionals , i amb un enfocament
metodològic basat en les competències i centrat en la persona.

1028

522

506

Total
Persones ateses

Persones amb
discapacitat

Persones amb
altres circunstàncies de
vulnerabilitat social

3

3447

Programes Orientació
Desenvolupats

Hores Tallers
Segrià, Plà Urgell,
Competències bàsiques Noguera, Urgell, Segarra,
i transversals
Alt Urgell, Garrigues

COACHING

Formació
professionalitzadora
El Centre de Formació té per objectiu
contribuir a la millora competencial,
augmentant la capacitació tècncia per a que
és puguin posicionar millor en el lloc de treball
en el que volen optar. S'ofereix, una
combinació entre formació en competències
bàsiques així com en competències técnicoprofessionals.

116

826

4

Alumnes formats

Cursos Formació

Hores de Formació

Intermediació en el
mercat de treball
Oferim a les empreses de la província de Lleida
serveis de preselecció de llocs de treball,
assessorament i suport a les empreses en el
porcés de incorporació de treballadors,
informació i asessorament sobre subvencions,
ajuts i/o bonificacions
S'ofereix també a les empreses assessorament i
suport en aspectes de Responsabilitat Social
Empresarial.

Emprenedoria i
autoocupació
Oferim acompanyament als emprenedors en el
procés de creació de la seva empresa, orientant
per a que puguin consolidar la seva activitat
integrant bones pràctiques de responsabilitat
social empresarial.

12 empreses
creades

77 persones
ateses

228
Persones
Inserides

256

168

Total
contractes treball
generats

Contractes
treballadors
amb discapacitat

126
Contractes
treballadors
situacions de
vulnerabilitat

422

67

262

Empreses
Noves
Visitades

Convenis
Pràctiques
no laborals
realitzats

Ofertes
gestionades

Eix 4

ÀREA D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
NOV
A ÀR
EA!!

És la nova àrea d'ASPID que persegueix l'objectiu de impulsar projectes
d’intervenció social i educativa en la comunitat i l’entorn de la nostra
província, amb la finalitat darrera de generar igualtat d’oportunitats i
acompanyar en els processos de desenvolupament personal i apoderament
a infants, joves i famílies, especialment aquelles que és troben en situació de
vulnerabilitat.

Unitat Escolarització Compartida de l'Alt Urgell
És un programa que te per finalitat prestar acció educativa, complementària a la que ofereixen els
centres educatius a l’ alumnat d’ ESO amb problemes de comportament i d’inadaptació social i escolar.
Persegueix l’objectiu d'afavorir l’ assoliment de les competències bàsiques de l’ etapa i obtenir el títol de
graduat en educació secundària obligatòria, amb una metodologia que motivi als alumnes, retornant-los la
confiança en les possibilitats d’ èxit personal, reforçant els seus aprenentatges i evitant l’
abandonament escolar.

10 Alumnes de 14 a
16 anys d'edat

Eix 5

EMPRESA SOCIAL

ASPID va iniciar en l'any 2002 activitats empresarials en l'àmbit social. Actualment, el CET està
organitzat
en dues grans divisions, Suport 24h dedicada a l'activitat del call center i les solucions en comunicació
telefònica, i Serviaspid, creada en l'any 2013 dedicada a oferir de serveis per a grans instal.lacions
(neteja, control d'accessos i recepcionistes, externalització de serveis).

PROXIMITAT

ADAPTACIÓ
CLIENT

24 hores
365 dies/any

FORMACIÓ
CONSTANT

38

55

Núm. de clients

Núm. treballadors

LLOCS TREBALL
AMB VALOR AFEGIT

COMUNICACIÓ
Presència en els
mitjans de comunicació
i xarxes

Impacte en els mitjans de comunicació

28 Notes de
Premsa

28 Presència
en els mitjans

Canals i accions de comunicació
www.aspid.cat

44153 visites a la web
10.032 visitants diferents

2 blogs

2.136 seguidors
301 publicacions

Enviament 3
circulars socis

11 newsletter
896 subscriptors

MEMÒRIA ECONÒMICA
2016

INGRESSOS

2.455.615,99 €

53%

9,5%

Subvencions públiques

Subvencions privades

DESPESES

2.5%

35%

Venta Serveis

Donacions i altres

2.361.482,36 €

1%

77,5%

17%

4,5%

Compres

Personal

Funcionament

Altres

INVERSIONS

Millora accessibilitat i
conservació C/ Roger de
Llúria 6

68.517.77 €

Nou vehicle de
transport adaptat

Adquisició nous equips
teleassistència

Adquisició nous equips
tecnològics

Acondicionament Centre
Recursos Alt Urgell

FINANÇAMENT
Amb el suport de:

Sponsors
:

Convenis:

Col·laboradors:

