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62%

38%

Síndrome de Down

Altres discapacitat intel·lectuals

Presentació  
Down Lleida va néixer l’any 1995, per la iniciativa d’un petit 
grup de famílies que perseguien un somni que semblava 
inassolible: que els seus fills i filles, tinguessin les MATEIXES 
OPORTUNITATS que la resta de persones.  

Actualment som 123 famílies amb fills i filles amb síndrome 
de Down i discapacitat intel·lectual.  

Un equip tècnic interdisciplinari dona suport individualitzat 
a cada persona per dissenyar el seu projecte de vida seguint 
la metodologia de la Planificació Centrada en la Persona. 

El nostre àmbit d’actuació és Lleida i comarques. 
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Junta directiva        Equip professional        Voluntariat 
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Atenció a Persones 
⬧ Acollida i assessorament a 8 noves famílies amb fills i 

filles  amb síndrome de Down i discapacitat 
intel·lectual 

⬧ Implementació protocol de derivació de noves famílies 
amb l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 

⬧ Implementació protocol de derivació de famílies 
nouvingudes amb fills amb la síndrome de Down amb 
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

⬧ Assessorament i orientació en tràmits administratius 
⬧ Informació i assessorament sobre el procés 

d’assistència, incapacitació i tutela 
⬧ Escoles de famílies 
⬧ Activitats familiars 
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Suport educatiu 
⬧ Sessions educatives adreçades 

a alumnat 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 coordinació, formatives i assessorament als 
serveis educatius de Lleida 

⬧ Xerrades informatives als claustres de centres 
educatius 

⬧ Casal d’Estiu 
 

Inserció sociolaboral 
 

 
⬧ Orientació i assessorament en tot el procés d’inserció 
⬧ Formació prelaboral  
⬧ Prospecció i fidelització d’empreses col·laboradores 

2019
38

contracte

3

millora  
feina

11

pràctiques

9

formació 
prelaboral
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⬧ Acompanyament i suport per part de les preparadores 
laborals  

⬧ Signatura de convenis de col·laboració econòmica i 
per a la incorporació 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 
⬧ Programa d’habilitats sociolaborals 
⬧ Programa Gestiona’t 
⬧ Xerrades informatives i visites a recursos comunitaris 
⬧ Tallers de lectura fàcil, anglès, gestió de l’euro, 

informàtica, poesia, teatre, comunicació eficaç, radio, 
teràpia assistida amb gossos, etc. 

 

Oci, lleure i voluntariat 
⬧ Fem Kolla: activitats socioculturals i de lleure en la 

comunitat 
⬧ Jo Hi Vaig: voluntariat en entitats socials de Lleida 
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⬧ Activitats esportives de bàsquet, futbol i gimnàstica 
rítmica en col·laboració amb l’Associació de Voluntaris 
de La Caixa a Lleida (VOLCALL) 

⬧ Activitat de pàdel a Padel Indoor 
⬧ Activitat de zumba a Piscina Col·legi Episcopal de 

Lleida 
⬧ Colònies d’estiu 
⬧ VadeFesta: espai lúdic i festiu on compartir amb altres 

persones amb 
discapacitat intel·lectual 

⬧ Vacances IMSERSO a 
Santander, Málaga i 
Almería 

⬧ Captació, seguiment, 
formació i gestió equip 
voluntariat 

 

Atenció psicològica 
⬧ Avaluació psicològica persones participants Projecte 

Desperta’t i Projecte Integra XXI 
⬧ Tutories psicològiques individualitzades 
⬧ Seguiment integral a famílies 
⬧ Tallers d’afectivitat i sexualitat 
⬧ Tallers d’estimulació cognitiva 
⬧ Realització d’informes psicològics 
⬧ Utilització i manteniment del programa d’estimulació 

cognitiva NeuroPersonalTrainer de Guttmann 
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Vida Independent 
 

 

 
⬧ Projecte Desperta’t: Tallers en el pis de formació + 

Suport i seguiment als pisos compartits 
⬧ 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 

⬧ Grup de joves empoderats i trobada amb Down 
Catalunya 

⬧ Formació a voluntaris i voluntàries 
⬧ Escola de Famílies 
⬧ Reunions de seguiment setmanal amb les persones 

participants dels pisos compartits 

 

1 pis de 
formació

2 pisos 
compartits

2 pisos 
suport a la 
pròpia llar
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Xifres econòmiques 
Despeses 
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Despeses 
 2019 

Sous professionals 386.466,54€ 

Lloguers 26.279,52€ 

Reparacions 16.338,33€ 

Serveis professionals 10.726,70€ 

Transports 12.773,14€ 

Assegurances 3.428,15€ 

Serveis bancaris 2.046,06€ 

Subministraments 12.596,14€ 

Altres serveis 113.515,96€ 

Altres tributs 163,85€ 

Amortitzacions immobilitzat material 18.475,60€ 

 602.809,99€ 

 

 

Ingressos 
 2019 

Serveis 119.911,50€ 

Socis 42.774,10€ 

Subvencions 316.030,80€ 

Donatius 83.539,14€ 

Activitats Extraordinàries 41.679,65€ 

Ingressos Financers 2.084,65€ 

 606.019,84€ 
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Projecció Social 
                

 

       6.735                        2.684                        1.810 

80 aparicions en premsa oral, escrita i online 

Regala Somriures 
⬧ Detalls commemoratius i solidaris: 12 encàrrecs 

 
 

 

Productes Solidaris 
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Campanya “La sort de tenir-te” 
⬧ Celebració del Dia Mundial de las persones amb 

síndrome de Down (21 de març) amb 
la campanya “La sort de tenir-te” a la 
Biblioteca Pública de Lleida. 

⬧ Xerrada-Col·loqui alumnat Col·legi 
Episcopal 
 

⬧ Jornada “Canvia la Teva Mirada”: 
o 17 punts de difusió distribuïts per tota la ciutat 
o Participació de 122 persones realitzant tasques 

de voluntariat  
o Més de 13 activitats obertes a tota la ciutadania 
o Lectura del Manifest del Dia Mundial de la 

Síndrome de Down 
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Patrocinadors
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Col·laboradors 
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