Seguint amb el Pla Estratègic de DOWN
ESPAÑA i DOWN CATALUNYA, les nostres
línies de treball per l’any 2017 son:

Defensa dels Drets Humans i de la inclusió de les
persones amb síndrome de Down i altres
discapacitats intel·lectuals.

Promoció de l'autonomia i la vida
independent de les persones amb síndrome
de Down. Requereix prestar els suports
necessaris a les famílies per a fer-ho possible.

Impuls a l'envelliment actiu mitjançant el
desenvolupament d'una vida adulta
saludable, participativa i segura.

Millora de la estructura de Down Lleida, fent-la
viable, sòlida i eficaç.

L1: Defensa dels Drets Humans i de la
inclusió de les persones amb síndrome de
Down i altres discapacitats intel·lectuals.

•

Reforçar assessorament i difusió a
serveis mèdics sobre síndrome de
Down

•

Participar en el nou protocol
d’acreditació d’estàndards del segell
de qualitat NitsQ de la Regidoria de
Serveis a les persones de l’Ajuntament
de Lleida i la Federació d’Hoteleria,
per tal d’incloure l’oci inclusiu

•

Difondre activitats i filosofia de treball
de l’entitat en xarxes socials i pàgines
web

•

Organitzar XII Edició Premis INTEGRA
XXI

•

Organitzar
XI
Jornada
Formativa i Informativa

Tècnica,

•

Convocar el VIII Concurs de Redacció
sobre síndrome de Down

•

Difondre la imatge real de persones
amb
discapacitat
intel·lectual
(calendari 2018 de l’entitat, tríptics, material
audiovisual )

L2: Promoció de l'autonomia i la vida
independent de les persones amb síndrome
de Down. Requereix prestar els suports
necessaris a les famílies en totes les etapes
vitals.

•

Iniciar activitat per a infants d’entre 0 i
6
anys
en
musicoteràpia,
psicomotricitat i estimulació global

•

Elaborar
de
“Caixa
d’eines
i
materials”
per
a
la
inserció
sociolaboral

•

Participar i implementar el projecte
OMO-On my own at work, en
col·laboració amb DOWN ESPAÑA

•

Ampliar activitats de formació per a
adults

•

Dissenyar
un
nou
projecte
d’habitatge amb suport continuat o
intensiu

•

Implementar el Servei de Suport a
l’Autonomia a la Pròpia Llar de la
Generalitat

•

Ampliar activitats d’oci, promovent
especialment l’oci autònom

•

Ampliar del projecte VADEFESTA, per
tal d’ampliar el cercle d’amistats dels
participants

•

Impartir sessions d’acceptació de la
pròpia discapacitat

L3: Impuls a l'envelliment actiu mitjançant el
desenvolupament
d'una
vida
adulta
saludable, participativa i segura.

•

Treballar conjuntament amb DOWN
CATALUNYA per presentar propostes
de jubilació per a persones amb
discapacitat
intel·lectual
a
l’administració pública

•

Ampliar activitats esportives

•

Implementar tallers de treball sobre els
processos de dol

•

Realitzar el seguiment a les persones
que prenen el component de te verd

•

Cercar noves propostes d’estimulació
cognitiva

L4: Millora de la estructura de Down Lleida,
fent-la viable, sòlida i eficaç.

•

Aprovar nous estatuts de l’entitat
incorporant perspectiva de gènere

•

Implementar
sistema
Transparència i Compliance

•

Implementar pla de protecció de
dades

•

Iniciar el procés de certificació en
transparència a la Fundación Lealtad

•

Aconseguir
Comptable.

•

Organitzar la Jornada de Captació
de Fons i Difusió coincidint amb el Dia
Mundial de la síndrome de Down
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