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FUNDACIÓ 
APADIS



È

Neix amb l’objectiu d’adaptar els

projectes de l’entitat APADIS als

canvis del nostre entorn i

orientar-la al seu creixement i

evolució per donar resposta a

les necessitats de les persones

amb discapacitat i els seus

familiars.



Per promoure la integració social i laboral de les persones 
amb discapacitat i l’atenció als seus familiars per la igualtat de 
drets i oportunitats.
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È

Per APADIS la persona amb discapacitat és
protagonista del seu propi procés, per aquest
motiu s’incorpora tot el pla individual perquè
pugui expressar les seves necessitats i
aspiracions no només en l’àmbit laboral, també
ajudem a la persona a tenir recursos per tenir
una vida adulta, responsable i independent.



Oferir serveis i suport a les persones amb discapacitat més 
integradors i normalitzadors.

Ser un centre de referència amb una visió plural de les 
CAPACITATS d’aquestes persones.

Seguir atenent més persones amb diferents i noves necessitats.

Atendre a nous col·lectius, promoure nous serveis, programes i 
suports.

Replicar i escalar algun dels projectes innovadors  i formatius i 

Volem proporcionar serveis i suports excel·lents millorant-los 
contínuament per empoderar a les persones amb discapacitat i 
les seves famílies.



Possibilitar que les persones amb discapacitat o trastorn de la salut
mental puguin desenvolupar les seves potencialitats i capacitats
mitjançant els itineraris FORMATIUS desenvolupats per la
Fundació APADIS que tenen com a objectiu la millora de
l'ocupació, la inserció sociolaboral, el manteniment de l'ocupació i
la promoció laboral.

ió é
é ó .

INDICADORS QUANTITATIUS :Es realitzen valoracions de manera continuada on la persona te protagonisme en la seva pròpia
progressió. L’avaluació de les competències inicials abans de començar el programa es contrasten amb l’aprenentatge obtingut i es valoren
de manera quantitativa i qualitativa utilitzant diferents elements d’avaluació segons la necessitats de la persona. Aquestes no només son a
nivell formatiu, sinó també in-situ, en els llocs de pràctiques.

Es farà servir les graelles elaborades per Down Toledo (Plena inclusión) Aquest procés contempla les opinions i graus de satisfacció de la

persona amb total protagonisme i la revisió constant del pla individualitzat.

Ó

Amb la col·laboració:



Ó

El projecte d’inserció laboral Apadis té com a
objectiu principal la inserció en el món laboral
ordinari, mitjançant la metodologia del treball
amb suport i personalització dels itineraris
individuals.

Pla d’aliances amb noves empreses que 
puguin contractar a les persones amb 
discapacitat del SIOAS

Amb la col·laboració:



Serveis per les empreses

Aconseguir que la persona amb discapacitat tingui un lloc de treball i mantenir-lo en el temps amb 
el recolzament necessari.

ELEMENT ESTRATÈGIC 
Donar a conèixer la metodologia del treball amb suport

Donar a conèixer la metodologia del
treball amb suport a l’empresa
ordinària per tal de que es puguin signar
convenis de pràctiques que donin
oportunitats laborals i contractacions a la
persona amb discapacitat. Aquest seguiment
i suport es fa de manera indefinida a
l’empresa i a la persona sempre que dura la
relació laboral. Gràcies al Departament
d’empresa i ocupació de la Generalitat de
Catalunya

INDICADORS DE PROCÉS, de tipus Quantitatiu. Ens permetran conèixer:

1. El Percentatge respecte al nombre d'empreses noves visitades i 
seguiment d'aquestes.

2. El Nombre de convenis de col·laboració signats 

3. Nº de persones amb DI que poden estar tres dies en una empresa, 
com a observadors, amb l'aprenentatge real que aquesta experiència 
aporta.

4. Nombre de contractes formalitzats

DE TIPUS QUALITATIU, coneixent les opinions i graus de satisfacció dels 
empresaris involucrats en el programa.



ó

ELEMENT ESTRATÈGIC 
Donar suport a les famílies de les persones amb discapacitat



Donar continuïtat a les activitats del centre d’estimulació per 
a les 140 persones amb discapacitat que actualment es 
beneficien, responent a les diferents franges d’edat d’aquest 
col.lectiu.

Donar resposta a totes les demandes pròpies del territori respecte aquest col·lectiu i els seus 
familiars 

Actualment APADIS és l’única entitat Comarcal que ofereix un servei 
especialitzat d’estimulació de 16h a 20:30 de dilluns a divendres 

Atenció psicològica, estimulació cognitiva



ò

Recerca de noves fonts de finançament
diversificades

Ampliant els convenis de col.laboració amb
Ajuntaments de la Comarca.

Crear aliances amb empreses 

Pla de màrqueting i comercial de serveis i 
productes

Venda de coneixement

Diversificar les fonts d’ingressos.

Reforçar l’acció comercial pròpia. 

Comptar amb una oferta de serveis 
lligada a la venda de coneixement. 

Oferir productes i donar un servei 
adaptat a les necessitats dels nostres 
clients. 

Escalar activitats que resultin rendibles 
econòmicament i socialment



La Fundació APADIS ha esdevingut

amb una experiència
des de l’any 2011 quan es va crear la primera
botiga de roba de segona mà.

ó
Estructurar el CENTRE ESPECIAL 
DE TREBALL per contractar a 
persones amb discapacitat dins dels 
projectes integradors i socials de la Fundació

Consolidar tots els projectes 
innovadors per assegurar la seva 
viabilitat social, econòmica i d’impacte.

Definició i modelatge d’activitats
escalables Model de restauración i 
serveis


