PRESENTACIÓ
A Down Lleida treballem per aconseguir una
resposta a la realitat social actual de les persones
amb síndrome de Down.
Invoquem la IGUALTAT D’OPORTUNITATS entre les
persones
amb
o
sense
discapacitat,
una
equiparació real des de la solidaritat i el respecte en
el si d’una societat tolerant i plural, l’objectiu de la
qual és la inclusió de les persones amb síndrome de
Down en els diferents àmbits socials.
Defensem sempre la nostra filosofia, sense perdre de
vista el nostre objectiu final:
“oferir igualtat d’oportunitats a les persones amb
síndrome de Down i les seves famílies”

Missió, visió i valors
COMPROMÍS

amb persones
amb síndrome
de Down i les
seves famílies

INNOVACIÓ
per millorar la
nostra tasca

TRANSPARÈNCIA

MILLORAR
QUALITAT DE
VIDA DE LES
PERSONES AMB
SÍNDROME DE
DOWN I ALTRES
DISCAPACITATS
INTEL·LECTUALS

MILLORA
CONTINUA
dels projectes
i programes

PROTAGONISME

de persones
amb síndrome
de Down

en les nostres
accions

EFICÀCIA

mitjançant el
treball en
equip

Invoquem la igualtat d'oportunitats entre les persones amb capacitats
diverses, una equiparació real des de la solidaritat i el respecte en el si
d'una societat tolerant i plural, l'objectiu de la qual és la INCLUSIÓ de les
persones amb síndrome de Down en els diferents àmbits socials.

Equip de treball
Junta directiva


14 membres
- 3 persones amb síndrome
de Down
- 11 familiars

PROFESSIONALS


14 membres
- 9 a jornada completa
- 3 a jornada parcial
- 2 personal extern

VOLUNTARIAT


60 persones

DISTRIBUCIÓ de PERSONES
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38%
Síndrome de
Down

62%

Altres
discapacitat
intel·lectual

ÀREES DE TREBALL
Departament de gestió
Departament d'atenció a les famílies
Departament de suport educatiu
Departament d'inserció sociolaboral
Departament de formació continua
Departament de vida independent
Departament d'oci, temps lliure i voluntariat
Departament d'atenció psicològica
Departament de comunicació i difusió

Atenció a famílies
116 famílies








Acollida i assessorament a 16 noves famílies amb fills i filles
amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals.
Implementació protocol de derivació de noves famílies
amb l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.
Assessorament i orientació a les famílies en tràmits
administratius.
Informació i assessorament sobre el procés d’incapacitació
i tutela
Escoles de famílies
Activitats familiars
Tallers per a germans i germanes

Suport educatiu
21 nens i 14 nenes










Sessions educatives adreçades a alumnes amb síndrome
de Down i altres discapacitats intel·lectuals
Programa d’autonomia urbana
Sessions de logopèdia
Suport, orientació i seguiment a famílies
Intervencions psicopedagògiques en centres educatius i
instituts
Sessions de coordinació, formatives i d’assessorament als
serveis educatius de Lleida
Xerrades informatives als claustres de centres educatius
Renovació conveni de col·laboració amb Departament
d’Ensenyament
Casal d’Estiu

Inserció sociolaboral
22 homes i 32 dones









Orientació i assessorament a les famílies en tot el procés
d’inserció
Formació pre-laboral
Prospecció d’empreses
Fidelització d’empreses col·laboradores
Acompanyament i suport per part dels i les preparadores
laborals
Signatura de convenis de col·laboració econòmica
Signatura de convenis per a la incorporació d’usuaris i
usuàries en pràctiques laborals o amb contracte
Servei integral d’orientació, acompanyament i suport a la
inserció de persones amb discapacitat i/o malaltia mental
(SIOAS).

Formació continua
15 homes i 25 dones






Programa d’habilitats sociolaborals
Programa Gestiona’t
Xerrades informatives i visites a recursos comunitaris
Tallers de lectura fàcil, anglès, gestió de l’euro, informàtica,
manualitats, escriptura, etc.
Taller “Un passeig per les professions”

Vida independent
5 homes i 11 dones








Projecte Desperta’t: Tallers en el pis de formació per tal de
transitar als pisos compartits com a model per a la vida
autònoma.
Servei de Suport a la Pròpia Llar: suports a aquelles
persones ja emancipades
Formació per a l’autonomia: tallers en el pis de formació
per augmentar l’autonomia en l’entorn familiar
Sessions del grup de joves empoderats i trobada amb
Down Catalunya
Formació a voluntaris i voluntàries
Reunions de seguiment setmanal amb els usuaris i usuàries
dels 3 pisos compartits en funcionament

Oci, lleure i voluntariat
34 homes i 25 dones











“Fem Kolla”: activitats socioculturals i de lleure en la
comunitat
“Nous Voluntaris”: voluntariat en entitats socials de Lleida
Activitats esportives de bàsquet, futbol i gimnàstica rítmica
en col·laboració amb l’Associació de Voluntaris de La
Caixa
Activitat de pàdel a Padel Indoor
Colònies d’estiu
Programa de radio “La Nostra Tarda”
VadeFesta: espai lúdic i festiu on compartir amb altres
persones amb discapacitat intel·lectual
Vacances IMSERSO a Saragossa, Astúries i Girona
Captació, seguiment, formació i gestió de voluntaris i
voluntàries

Atenció psicològica
62 homes i 54 dones








Avaluació psicològica candidats Projecte Desperta’t i
Projecte Integra XXI
Tutories psicològiques individualitzades
Seguiment integral a famílies
Tallers d’afectivitat i sexualitat
Taller d’estimulació cognitiva
Realització d’informes psicològics
Iniciar l’aplicació i utilització del programa d’estimulació
cognitiva NeuroPersonalTrainer de Guttmann.

XIFRES ECONÒMIQUES
despeses
0,02%

0,11%

1,46%
Sous professionals
Lloguers

23,31%

Reparacions
Serveis professionals
Transports

2,73%

Assegurances

0,37%

Serveis bancaris

0,78%
1,43%

Subministraments

1,03%

Altres serveis

2,23%

60,80%

5,71%

Altres tributs
Deutes impagats
Amortització immovilitzat material

Ingressos
-0,05%

6,22%

20,24%
19,59%
Serveis
Socis
6,18%

Subvencions
Donatius
Activ. Extraordinàries
Ing. Financers

47,72%

DESPESES
Sous professionals
Lloguers
Reparacions
Serveis professionals
Transports
Assegurances
Serveis bancaris
Subministraments
Altres serveis
Altres tributs
Deutes impagats
Amortitzacions immobilitzat material

2016
2015
294.323,47 294.399,65
27.625,01
20.757,01
10.803,79
3.806,98
4.996,20
4.686,55
6.922,37
6.220,39
3.794,54
3.280,07
1.796,25
1.434,17
13.210,55
5.253,59
112.834,01 79.504,01
105
472,68
556,65
178,15
7.085,41
0
484.053,25 415.120,49

INGRESSOS
Serveis
Socis
Subvencions
Donatius
Activitats Extraordinàries
Ingressos Financers

2016
2015
113.659,85 124.133,73
34.701,27
34.709,87
268.000,26 171.064,53
110.010,23
60.391,80
34.934,96
24.778,53
-258,17
42,03
561.048,40 420.080,75

Nous projectes any 2016
Inauguració noves instal·lacions

Gràcies a:

PROJECCIÓ SOCIAL






Pàgina web www.downlleida.org
Facebook amb 5.791 seguidors/es
Twitter amb 1.713 seguidors/es
Instagram amb 300 seguidors/es
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PREMIS I RECONEIXEMENTS
XIII Premis Francesc Candel. Projecte d’atenció a famílies
estrangeres immigrades amb fills i filles amb la síndrome de Down o
altres discapacitats intel·lectuals.

PATROCINADORS ENTITAT

COL·LABORADORS ENTITAT

