Memòria
Activitat i
Impacte

ANY 2021

Transformant perspectives, reprenem l'activitat associativa - Avancem amb el pla pilot Dispositiu Vida Independent i Suports en
l'entorn, el futur projecte d'habitatges amb suports d'ASPID! - Nou Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) Incidim per una accessibilitat en els espais turístics i d'interès social de la província Lleida

El més destacat !!

La nostra raó de
ser?
TRETS DISTINTIUS

MISSIÓ
Afavorim la qualitat de vida de
les persones, especialment
aquelles amb discapacitat
física i/o situació de
vulnerabilitat (infants, joves,
famílies i/o gent gran); oferint
eines i suports centrats en la
persona que afavoreixin el seu
#SomTransformaciódesenvolupament integral.

Comunicació

Respecte

Som el resultat de la iniciativa social
col·lectiva lleidatana
Estem oberts als nous reptes de la comunitat i
dels grups més vulnerables,
Generem aliances en la comunitat per
promoure la transformació social en el nostre
territori.
Atenció Centrada en la Persona: Treballem
l’empoderament i l’autonomia de les persones
Aplicació de nous i innovadors models
d’atenció
Desenvolupem una gestió ètica, transparent i
de bon govern

Confiança

Empatia

CONTRIBUÏM

Responsabilitat Social i impactes aconseguits
Pla Estratègic 2021
ALS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)
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LA NOSTRA RESPONSABILITAT SOCIAL AMB L'ENTON
Integrem els eixos del nostre Pla Estratègic amb el nostre Pla de
Responsabilitat Social, alineant la nostra contribució en l'assoliment dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) impulsats en l'Agenda
2030 de les Nacions Unides.

ENTITAT RESILIENT VS EFECTES DE LA COVID19
Els efectes de la pandèmia Covid19, han comportat deteriorament, aïllament
social i conseqüències psicològiques negatives a les persones amb
discapacitat i/o amb major vulnerabilitat. Per ASPID ha estat un any
d'adaptació constant i d'esforç, amb l'objectiu de continuar estant a prop de
les persones i oferir els suports per a combatre els efectes negatius del
confinament viscut. Hem demostrat ser una entitat resilient.

INCIDIM SOBRE L'ACCESSIBILITAT PROVÍNCIA LLEIDA
El Grup d'accessibilitat d'ASPID continua incidint en les polítiques locals i
provincials per millorar l'accessibilitat. Manté interlocució amb els
responsables polítics lleidatans per inicidir en l'accessibilitat dels espais
d'interès públic i natural de la província.

SOSTENIBILITAT I IMPACTE SOCIAL
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AMB EL TEIXIT EMPRESARIAL,
ACONSEGUIM INSERCIÓ LABORAL

AVANCEM AMB ELS
HABITATGES AMB SUPORTS

PRESENTEM EL SOAF
DE LLEIDA

Els Serveis d'Orientació i Intermediació Laboral
treballen col.laborativament amb empreses
lleidatanes per cercar sinergies i promoure la
inserció laboral de persones amb discapacitat
i/o vulnerabilitat social.

Personalitzar l’atenció a les persones amb
discapacitat física o afectació neurològica per
aconseguir una major autonomia personal en
el propi entorn i garantir l’exercici dels seus
drets, el doble objectiu d'aquest projecte pilot.
.

Presentem publicament el nou Servei
d'Orientació i Acompanyament a les Famílies
de Lleida amb el suport del Depart. Drets
Socials de la Generalitat i amb col.laboració
de l'Ajuntament de Lleida. .

INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE SERVEIS
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Impulsat des del nostre Pla de Responsabilitat Social, iniciem un
procés intern de revisió i adaptació del Codi Ètic de l'organització.
CONSTITUÏM L'ESPAI DE REFLEXIÓ ÈTICA d'ASPID, L'espai
consultiu, interdisciplinari i plural, al servei de tota la comunitat
d'aspid i per contribuïr a la millora de la qualitat assistencial.

ORGANITZACIÓ DE FUTUR
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3.726

Persones usuàries ateses 2.238
Persones amb discapacitat

52 %

1.165

Gent gran

21 %

476

Infància i adolescència

4%

Persones amb risc d'exclusió

13 %

Famílies

8%

109
302
186

PERSONES ATESES I/O
PARTICIPANTS EN
PROJECTES

Impacte participants en projectes 1.488

PERSONES I TERRITORI EL NOSTRE CENTRE D'ACCIÓ

Equip de persones

12

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta Bibiana Bendicho, Vicepresident Antoni
Montardit, Tresorer Pere Bilon, Vocal Pere Bailón, Secretària
Olga Belli, Vocals: Josep Giralt, Eva López, Pere Navarro,
Iolanda Sardina, Teresa Teixidó, Francesc Majós, Andreu
Sánchez i Rafael Ventura

143

PROFESSIONALS

Número professionals: 143 (Dones: 112 Homes: 31)
Número professionals amb certificat discapacitat: 55
Satisfacció global amb l'organització: 8,41% (Balanç Social)
Formació - Professionals/Hores: 99 professionals - 1.824h
Ajuts destinats a la formació: 31 ajuts concedits

21

COL.LABORADORS D'ASPID

Son socis i sòcies d'ASPID que voluntariament a nivell
individual i/o a través de grups de participació comparteixen
el seu temps i interès personal amb alguns dels fins i/o
objectius de l'Associació.

11

VOLUNTARIS

Número voluntaris: 11
Número voluntaris nous darrer any: 5

CONTRIBUÏM

Les persones al centre de
la nostra acció
ALS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)

#SomTransformació

#SomTransformació

ATENCIÓ ALS SOCIS/ES

9,6/10
satisfacció

Atenció socis/es

82 % 171 socis atesos

Acollida nous socis/es

Total socis/es 2021 :

8%

63 socis/es nous

606 socis/es

SENSIBILITZACIÓ I ACTIVITAT SOCIAL
Projectes sensibilització infants i/o joves:

3 projectes realitzats

Número de participants en Act. sensibilització: 580 participants

Projectes/Tallers activitats participació: 5 tallers actius
Número de participants en tallers: 51 participants

CLUB ESPORTIU ASPID
L'objectiu és fomentar la pràctica esportiva adaptada a persones amb
discapacitat, promoció d'activitats esportives i la millora de la qualitat de
vida i sensibilitzar sobre les capacitats en la pràctica de l'esport.
37 esportistes

Posem al teu abast els suports i recursos
necessaris per tal de promoure el
desenvolupament autònom del teu
projecte de vida

9,9/10

satisfacció serveis
autonomia

8,8/10

Aspid Orienta
Banc Productes Suport
Serveis Assist. Personal i SAD
Transport Adaptat
Participació i Empoderament
0

satisfacció serveis
at. domicili

50

100

150

401 persones ateses

DESTAQUEM NOVES INICIATIVES!!
Avancem amb el "Dispositiu de Vida Independent i
sport en l'enton", el futur projecte d'habitatges amb
servei per a persones amb discapacitat
Banc Solidari Productes de Suport, engegem
iniciatives a la Noguera i l'Urgell
Nova web www.aspidautonomia.cat

Autonomia Personal

200

TRACTAMENTS NEUROREHABILITADORS

NEUROPREVENCIÓ I FORMACIÓ
Altres Tallers
10.5%

Pacients Adults

Cursos Formació
8.5%

Pacients Infantil

Pacients Grups
0

50

100

150

200

212 persones ateses

Cicles Conferencies
21.5%

Tallers Memòria
59.6%

336 participants

9,6/10
satisfacció

NeuroLleida

8,9/10
satisfacció

Oferim una atenció integral i especialitzada per a persones amb discapacitat física, amb l’objectiu últim de
millorar la qualitat de vida i la integració en la comunitat.
Dany Cerebral

45

Malalties neurodegeneratives

Persones
Ateses

89 %

Ocupació
Places

Altres
0%

20%

Atenció Diürna "CAndi Villafañ´e"

40%

60%

9,5/10
satisfacció
pers.ateses

732
Intermediació

9,3/10

9,3/10

satisfacció
empreses

satisfacció
emprenedors

Persones 430 discapacitat
302 risc exclusió
Ateses

296 Ofertes
174 Insercions

Empre- 82 emprenedors atesos
nedoria 38 empreses

A LES PERSONES
Fomentem i garantim l'accés a la feina de les persones amb
discapacitat o en situació de vulnerabilitat social, per tal de
contribuir a fer un món més just, on l'accés a l'ocupació sigui
un dret més efectiu per a les persones.
Coaching
per
tothom:
Desenvolupem
d'acompanyament en la inserció innovadors

projectes

A LES EMPRESES
A través dels serveis d'Agència de Col.locació oferim a ls
empreses preselecció de treballadors totalment adaptat a
l'empresa i a la seva localització territorial.

Integració Laboral

Desenvolupem intervenció socioeducativa en la
comunitat, amb l’objectiu d’acompanyar en els
processos de desenvolupament personal als infants,
joves i les seves famílies, especialment aquells que
es troben en situació de vulnerabilitat.

1.081
DESTAQUEM INICIATIVES:
SOAF
SIS Gínjol
Intervenció Comunitària
0

250

500

750

Posem en marxa Servei d'Orientació i Acompanyament a les
Famílies de Lleida (SOAF Lleida)
Ampliem l'oferta de tallers socieoducatius adreçats a famílies
i adolescents ( Prevenció Bullying, violència gènere a les xarxes,
educar en positiu etc...)
Continuem desenvolupant el nou model de Servei Intervenció
Socioeducativa al Servei Municipal Gínjol en col.laboració amb
Cooperativa Social ACTUA SCCL.

Infància i família

Serveis Centre Especial Treball

Call Center - Suport 24h
Activitat d'emissió i recepció
d'atenció telefònica 24h

92

Facilities - Serviaspid
Serveis de netejes, consergeries,
control acessos i recepcionistes,
serveis auxiliars per a instal.lacions

clients que han confiat
dels nostres serveis

91 %

Economia Social

Maniuplats - Serviaspid
Activitats manipulació en processos
productius

65 treballadors/es dels que
55 eren persones amb discapacitat

CONTRIBUÏM

Sostenibilitat
econòmica
ALS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)

#SomTransformació

INGRESSOS
Donacions i altres
1.3%

DESPESES
Total: 3.359.689,89€
Subvencions públiques
46.7%

Venta de Serveis
47.6%

Funcionament
11.2%

Total: 3.269.671,77€

Subvencions Privades
4.5%

Personal
82.4%

INVERSIONS 30.269,37€

Millores accessibilitat,
Centre Candi Villafañe

Altres
4.9%

Disposició de nous
Equipaments tecnològics

#SomTransformació

Noves Ajudes
Teleassistència

#Impacte en els mitjans de
comunicació

PREMSA
36 comunicats
de premsa als mitjans

WWW.ASPID.CAT
VISITES A LA WEB 24.835
VISITANTS DIFERENTS 6.247

GRUP WEBS:
WWW.NEUROLLEIDA.CAT
WWW.SERVIASPID.COM
WWW.SUPORT24h:COM
WWW.ASPIDAUTONOMIA.CAT

#SomTransformació

XARXES SOCIALS
Facebook: 2.941 seguidors/es
Twiter: 1.358 seguidors/es
Instagram: 1.405 seguidors/es
Newsletter: 1.284 subscripcions

Agraïments
Amb el suport de:

Col.laboradors:

Convenis:

#SomTransformació

Contacte
SEU SOCIAL
Carrer Roger de Llúria 6, 25005 Lleida

CORREU ELECTRÒNIC
aspid@aspid.cat

NÚMERO DE TELÈFON
973 22 89 80

