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!!
Benvinguda
!
!

La nostra entitat, que us dóna la més sincera benvinguda, té com a objectiu la
millora de la qualitat de vida de les persones amb paràlisi cerebral i altres
discapacitats afins i la de les seves famílies. Per això hem lluitat tots aquests anys
i seguirem lluitant en el futur, en la defensa dels seus drets i d’una vida millor per a
tots, dins d’una societat justa i inclusiva.

!

Formeu part, des d’ara, doncs, d’una entitat capdavantera, molt estimada i
respectada dins i fora del sector de la discapacitat, per la seva força, les ganes de
treballar, la innovació en tots els àmbits, l’impuls per generar recursos i la
generositat en col·laborar amb tothom.

!

En definitiva, una entitat reconeguda, “per la seva contribució en la millora de la
qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes amb discapacitat i dels que els
envolten”, tal com diu el text de la Medalla d’Honor de Barcelona, lliurada a
l’Associació Esclat el 29 de novembre de 2006 al Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona, de mans de l’alcalde Hereu.

!
Benvinguts a la gran família d’Esclat!
!
Barcelona 2012

!

!
!

Joan Bertran Reguera
President de l’Associació Esclat
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!!
Presentació
!

!

L’Associació Esclat, és una entitat no lucrativa, declarada d’utilitat pública (O.M.
06.03.97), membre de les federacions DINCAT, ECOM i FEPCCAT, amb una
finalitat clarament social, que va ser creada l’any 1977 i que té com a objectius:

!

• Potenciar al màxim les possibilitats de desenvolupament de les persones
amb paràlisi cerebral.
• Afavorir la seva integració familiar i social.
• Promoure serveis per a l’atenció i inclusió social de les persones amb
paràlisi cerebral i discapacitats similars al llarg de totes les etapes de la
vida.

!

En definitiva, millorar la seva qualitat de vida i la de les seves famílies.

!

Després de més de 34 anys de funcionament, dins de l’àmbit de la ciutat i
comarques de Barcelona, podem realitzar un balanç força satisfactori dels seus
resultats i de les seves aportacions en el camp de l’assistència, l’educació, la
promoció i la integració social i laboral de les persones amb paràlisi cerebral, així
com de la seva activitat impulsora per a la formació dels pares, mares i els
professionals i voluntariat que assisteixen quotidianament aquestes persones i de
la societat en general.

!
!
!
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!
Missió
!

Millorar la qualitat de vida de les persones amb paràlisi cerebral i altres
discapacitats similars i de les seves famílies.
(Article 2 dels Estatuts)

!

Visió

!

• Que se’ns vegi com a referent per a les famílies que tinguin fills amb aquestes
discapacitats, entitats, professionals, administracions públiques i societat.

!

• Una associació modèlica, exemplar.

!
•
!
•
!
•
!

Fer les coses bé, sempre.
Associació activa, dinàmica, innovadora, que es mou.
Ser percebuts com a una entitat privada que té una funció clarament social.

• Ser una entitat seriosa, rigorosa, participativa, acollidora, transparent, oberta,
integradora i capdavantera.

!
• Ser eficaç i eficient.
!
!
Valors
!
• Dignitat
!
• Compromís
!
• Qualitat (acollidora, eficaç i eficient)
!
• Formació Permanent
!

• Professionalitat. Política de Personal (retribucions i condicions laborals, plans
de carrera, conciliació, cura del personal)

!
•
!
•
!
•
!
•
!
!

Implicació i col·laboració interna i externa
Innovació, transparència, agilitat, dinamisme, solidaritat, etc.
Treball en equip i participació (professionals i famílies).
Suport Familiar

"5

Ideari

!
!

1. L’Associació Esclat és una entitat no lucrativa la finalitat de la qual és la de vetllar
per la defensa dels drets i per donar assistència i suport a les persones amb paràlisi
cerebral i altres discapacitats i a les seves famílies, per tal de millorar la seva
qualitat de vida.

!

2. L’Associació Esclat i tots els seus centres i serveis són pluralistes i no
confessionals, dins del respecte als drets constitucionals i d'acord amb els principis
que van promoure la Declaració Universal dels Drets Humans promulgats per
l'ONU.

!

3. Mai cap persona, de tots aquells qui composen l’entitat (usuaris, famílies,
professionals, voluntaris i col·laboradors), no serà discriminada ni rebrà un tracte
vexatori per raons de sexe, de raça, de situació econòmica, de creences religioses,
de posicions polítiques, etc.; i es mantindrà una actitud de respecte envers les
diverses postures ideològiques.

!

4. L’Associació Esclat i els seus centres i serveis formen part i estan arrelats en la
realitat socio-cultural de Catalunya i, per tant, la Llengua, els Costums i les
Tradicions del nostre poble i la nostra Cultura, han d'ésser presents i es veuran
reflectits als centres d'interès i a les activitats pedagògiques i professionals, sense
perjudici d'allò esmentat al punt 3 d'aquest Ideari.

!

5. L’Associació Esclat i els seus centres i serveis respecten en totes les seves
actuacions i activitats el nostre entorn natural i social i acompleixen totes les lleis
vigents en matèria de protecció ambiental, de seguretat i higiene laboral i altres
relacionades.

!

6. La comunitat social i educativa, formada per la integració harmònica de tots els
estaments que intervenen a l’Associació (titularitat, usuaris, personal Tècnic,
personal d'administració i serveis, famílies, voluntaris i col·laboradors), accepta,
respecta i promou l'acompliment de tots els principis continguts al present Ideari.

!
!
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!
!
Serveis
!
!

1. Centre Esclat, centre d’educació especial concertat amb el Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya, al districte de Les Corts, on té la
seu l’entitat. Creat el 1977 i traslladat a la nova seu en 2009.

!
!

!
!

2. Centre Ocupacional Esclat 2, que dóna assistència a persones amb
paràlisi cerebral majors de 18 anys, també sostingut amb fons públics
(ICASS), que suposa una alternativa real i qualitativament eficaç a la
integració laboral d’aquest col·lectiu. Inaugurat en 1994 i ubicat al Districte
d’Horta-Guinardó.
3. Centre ESCLATEC, un centre especial de treball amb productes propis,
patentats per Esclat que dóna feina a 14 persones amb greu discapacitat,
inaugurat l’any 1999. Aquest centre és un referent a Catalunya i a fora per
les seves característiques i per disposar d’una unitat de Recerca,
Desenvolupament i Innovació que dissenya productes de Tecnologies de
Suport a l’Autonomia i també per a la indústria. Manté un Conveni de
Col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya des de la seva
creació. El Centre està ubicat al Districte d’Horta-Guinardó.
4. Centre de d’atenció diürna especialitzada CADES, que ofereix atenció a
persones adultes amb pluridiscapacitat greu, creat en 2001 i ampliat l’any
2006. Ubicat també al Districte d’Horta-Guinardó, a la finca contigua a
Esclat 2.
5. RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA ESCLAT MARINA, ubicat al barri de la
Marina del Prat Vermell, al Districte de Sants-Montjuïc, serveis inaugurats
oficialment el 14 de juliol de 2011, tanca el cercle d’atenció a les persones
amb paràlisi cerebral i discapacitats similars que té com a objectiu
l’Associació Esclat.

!

!
!
!
!

6. Club Esportiu Esclat, també amb seu al Districte Horta-Guinardó, funciona
des de 1996 i promociona la pràctica i la competició dels esports adaptats.
7. Servei de Suport Familiar, subvencionat pel Departament de Benestar
Social i Família, adreçat a les famílies amb persones amb discapacitat que
ho requereixin.
8. Revista Esclat. Edició trimestral d’una revista corporativa sobre el sector.
9. Programes europeus. Tots els centres de l’entitat participen habitualment
en Projectes transnacionals amb altres entitats dels sector, dels diferents
països europeus.
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!
! !
Història
!
!

Era l’any 1977, any preconstitucional, quan un grup de famílies els fills i filles de
les quals, tots en edat escolar, presentaven paràlisi cerebral, varen acordar fundar
una associació i crear un centre per atendre les necessitats educatives i
d’assistència terapèutica dels seus fills. D’aquesta manera, el dia 9 de febrer, va
néixer l’ASSOCIACIÓ ESCLAT. La seu de l’entitat va quedar fixada al número 46
del carrer d’Anglesola del barri de Les Corts de Barcelona, on es va mantenir fins
l’any 2009, quan va ser traslladada a la seu actual, al carrer de Guitard, núm.
80-92 interior plaça, al mateix districte.

!

En aquell moment els infants amb greus discapacitats no disposaven de centres
adequats per a rebre una educació i rehabilitació adients a llurs necessitats.
Malgrat que el dret a l’educació és un dels drets fonamentals reconeguts a la
Constitució Espanyola, no és fins a l’any 1981 que es reconeix que els infants
amb greus discapacitats són “educables” i que, per tant, han d’anar a l’escola
igual que els altres nens. De la mateixa manera que en altres moltes
associacions, el motiu fundacional d’Esclat va ser buscar solucions per al
problema d’assistència que tenien els seus fills o filles, oferint dedicació en hores i
fins i tot arriscant el seu patrimoni.

!

Tot i que l’objectiu inicial va ser la creació d’un servei de qualitat on els seus fills
poguessin rebre l’atenció que els calia, a mesura que es consolidava l’associació i
que l’Administració Pública s’implicava en el manteniment econòmic del servei
(mitjançant subvencions primer i concerts educatius més tard), aquest objectiu es
va anar ampliant en la línia assenyalada pels propis estatuts de l’entitat, els fins
socials de la qual abasten la promoció i la integració de totes les persones amb
paràlisi cerebral o discapacitats similars, creant serveis i centres on puguin rebre
atenció, treballar o viure, al llarg de totes les etapes de la vida.

!

La primera aportació de l'Associació Esclat va ser la creació, el 1977 del Centre
Esclat, institució educativa dedicada a l'atenció i el tractament dels infants amb
paràlisi cerebral, que gaudeix d'un gran prestigi i reconeixement al nostre entorn
per la qualitat i eficàcia del seu funcionament. L'estil de treball i la seva línia
professional han anat evolucionant a través de l'experiència fins a aconseguir alts
nivells de qualitat.

!

A hores d'ara, el Centre Esclat és un Centre Concertat, és a dir, que té un
contracte signat amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya a través del qual rep les subvencions que ajuden al seu manteniment.

!

L'Associació Esclat, com a entitat titular del Centre ha hagut de cercar els
recursos, reconeixement i mitjans necessaris per assolir els seus objectius de
millora de la qualitat de vida de les persones amb paràlisi cerebral i per fer
pedagogia al respecte en la nostra societat.

!

L'Associació Esclat va impulsar la creació del Centre Ocupacional Esclat 2, que
va iniciar el seu funcionament l'any 1994 i dóna assistència a persones amb
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paràlisi cerebral majors de 18 anys. L'Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials del Departament de Benestar Social i Família col·labora al manteniment
econòmic del centre mitjançant els mòduls establerts.

!

Aquest centre suposa una alternativa real i qualitativament eficaç a la integració
laboral de les persones afectades de paràlisi cerebral que, degut a la seva
patologia motriu, no poden incorporar-se al món laboral normalitzat.

!

L’any 1999 l’entitat va inaugurar el Centre ESCLATEC, un centre especial de
treball amb productes propis, patentats per Esclat que dóna feina a 14 persones
amb greu discapacitat.

!

L’any 2001 es va posar en marxa un nou servei d’Esclat: el centre de d’atenció
diürna especialitzada CADES, que ofereix atenció a persones adultes amb
pluridiscapacitat. D’aquesta manera, Esclat dóna servei a tots els nivells i graus
d’afectació de la població adulta amb paràlisis cerebral.

!

Des de juliol de 2011 Esclat ha posat en marxa la RESIDÈNCIA I CENTRE DE
DIA ESCLAT MARINA, per oferir un espai residencial substitutori de la llar que
dóna resposta a les diferents necessitats de les persones amb pluridiscapacitat
que requereixen suport extens o generalitzat.

!

L'Associació ha anat desenvolupant, al llarg d'aquests anys, una constant activitat
sempre centrada en el món de la paràlisi cerebral, en concret i de les persones
amb discapacitat, en general. Aquestes activitats han anat adreçades tant als
pares i mares, als estudiants, als professionals i als afectats com a les persones
alienes al sector, però interessades per ell.

!

Des de l'Associació s'han impulsat tot tipus d'activitats formatives: xerrades,
conferències, taules rodones, seminaris, etc. adreçades als pares i les mares dels
infants i joves afectats així com als professionals i voluntaris, per poder ajudar-los
a millorar la relació i el treball.

!

D'altra banda, l'Associació Esclat ha col·laborat a la formació dels professionals
dedicats a aquesta important tasca afavorint, en primer lloc, els mitjans i les
ajudes per a l'assistència i participació del personal tècnic dels Centres en
diversos Congressos, Jornades, Symposiums i Cursos, la qual cosa ha significat
un reciclatge constant amb la finalitat d'anar renovant, millorant i actualitzant els
seus coneixements, en una autèntica formació permanent.

!

En segon lloc, l'Associació Esclat ha facilitat la possibilitat de l'aprenentatge i la
formació de nous professionals, mitjançant la realització de pràctiques (en molts
casos fins i tot becades per l’Associació), perquè els estudiants tinguin contacte
amb la realitat del seu futur treball i els fos possible adquirir una certa experiència
a través de l'observació i de l'intercanvi amb tècnics ja experts en el tema.

!

D’ençà del 1998 l’Associació Esclat gestiona la Secció de Lleure amb la finalitat
de donar resposta a les necessitats de les famílies i dels usuaris durant el temps
lliure. La realització més important d’aquest servei és l’organització del Casal
d’Estiu durant el mes de juliol per als infants i joves que necessiten d’aquest
servei, un cop finalitzada l’escola. El casal és obert a total la població en edat
escolar.
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!

El 1994, l'Associació Esclat va posar en marxa la Secció Esportiva Esclat, a fi i
efecte de potenciar la pràctica dels esports adaptats per a persones amb paràlisi
cerebral, com ara, la Boccia, el llançament de club, l'atletisme, el llançament de
saquets, etc. Aquestes activitats esportives són molt motivadores per als joves
afectats, els quals han estat federats a nivell estatal i alguns participen a les
competicions autonòmiques i/o estatals.

!

Des de 1999 funciona el Servei "SUPORT FAMILIAR" que ofereix atenció i ajut
psicològic i social a les famílies que ho necessiten. Aquest servei és utilitzat cada
cop per més famílies i professionals i està donant molt bons resultats a la
pràctica.

!

L'Associació Esclat és membre actiu de DINCAT (Federació Catalana Pro
Persones amb Discapacitat intel·lectual, confederada a nivell estatal a FEAPS),
de la Federació ECOM (Pro Persones amb Disminució Física), i de la FEPCCAT
(Federació Catalana de la Paràlisi Cerebral, confederada a nivell estatal a la
Confederación Aspace), i com a tal, participa a l'organització i execució de
nombroses activitats adreçades a millorar l'atenció envers les persones amb
discapacitat i a la defensa i promoció dels seus drets.

!

Així doncs, l'Associació Esclat participa activament a totes les gestions realitzades
prop dels organismes públics i privats per tal de complir els fins i objectius de
l'entitat.

!

Assenyalarem, finalment, que el denominador comú de totes les activitats
promogudes i realitzades per l'Associació Esclat és i ha estat sempre el d'oferir un
servei altruista a la nostra societat, lluitant per una petita part dels ciutadans i
ciutadanes tan important com els altres: les persones amb Paràlisi Cerebral i
altres discapacitats similars i les seves famílies.

!!
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!
Organigrama
!
!
Composició de la Junta Directiva:
!
NOM

!
!
!

CÀRREC

Joan Bertran

President

Joan Gràcia

Vice-president

Alfredo Bayón

Tresorer

Ramon Ribera

Secretari

Carme Domènech

Vocal

Montserrat Roca

Vocal

Joan Rovira

Vocal

Guillermo Ariño

Vocal

Angel Gerardo Juarez

Vocal

Ignasi Ortillés

Vocal

"

!
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!!
Convenis de col·laboració
!
!
!

1 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
de Barcelona

!

Amb aquest organisme treballa, a través de comissions, especialment en temes
de transport i accessibilitat de la ciutat de Barcelona.

!
2
!

Universitats i Escoles Superiors

Continuen vigents els convenis amb la Universitat de Barcelona, la Universitat
Ramon Llull, la Universitat Autònoma i altres escoles superiors, mitjançant els
quals els nostres centres són institucions acollidores d’estudiants en pràctiques
sota la nostra supervisió.

!

Amb la Universitat Politècnica de Catalunya continuem mantenint el Conveni de
col·laboració per a la Recerca que tenim des de 1996.

!
3.Fundació ONCE
!

Els Convenis per a l’escola i per als centres d’adults (Esclat 2, CADES i ESCLAT
MARINA) es renoven anualment.

!
4. DINCAT
!

La nostra entitat està present en la vida federativa del sector, col·laborant en
diferents comissions i taules tècniques. La nostra directora general és la
vicepresidenta del grup Dincat.

!
5. Federació ECOM
!

Col·laborem amb la Federació en programes diversos que afecten a les entitats
prestadores de serveis, com Esclat.

!

El nostre Tresorer, l’Alfredo Bayón, forma part de la Junta de la Federació ECOM,
en qualitat de secretari de la mateixa.

!

6. Federació Catalana de la Paràlisi Cerebral
(FEPCCAT)

!

Esclat forma part d’aquesta federació catalana i el Sr. Joan Rovira, membre de la
nostra Junta, forma part de la Junta Directiva de la Fepccat.

!
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!
!
!

7. Coordinadora d’Entitats de Persones amb
Discapacitat Les Corts
Es participa en la dinàmica de la Coordinadora, tot i que la gestió del Centre
Ocupacional Les Corts està portada pel Centre Paideia.

!

8. Associació Catalana de la Síndrome de Rett

!

L’any 2011, coincidint amb la posada en marxa del nou centre de Dia Esclat
Marina, l’Associació Esclat va signar un conveni de col·laboració amb aquesta
entitat per realitzar projectes conjuntament.

!
9. Fundacions
!

La Fundació “la Caixa”, l’Obra Social Catalunya Caixa, l’Obra Social Caja Madrid,
la Fundació Antoni Serra Santamans, Manos Mundi, la Fundació ONCE, la
Fundació Godó, la Fundació Roviralta i la Fundació Banca Cívica col·laboren
habitualment amb l’Associació Esclat mitjançant ajudes econòmiques per a
equipament i manteniment dels seus serveis.

!
!

"13

!!
!
Comunicació. Publicacions
!!

L’Associació edita la Revista ESCLAT de l’Associació, que surt 1 cop al trimestre i
amb una tirada de 2.000 exemplars. Fins ara s’han publicat 61 números de la
Revista. El número 0, publicat al setembre de 1996, era un monogràfic sobre
l’entitat, a partir del número 1 s’han anat publicant les revistes amb un tema
central d’interès per al nostre col·lectiu.

!

A més del Tema principal, la revista ofereix diverses seccions i col·laboracions.
Hem comptat amb importants professionals i experts que han escrit articles per a
la Revista o que han accedit a ser entrevistats per ella.

!

Dels números 0 al 7 la revista s’editava en llengua catalana amb una separata
que contenia la traducció al castellà dels principals articles. Des del número 8
s’edita íntegrament en versió bilingüe (català i castellà).

!

Disposem ja de dos importants empreses entre els nostres anunciants i el nombre
de subscriptors va en augment. La revista està disponible en versió digital al web
de l’Associació.

!

La revista compta amb 530 subscriptors i amb empreses col·laboradores que
realitzen publicitat des de les seves pàgines. El mailing i distribució de la Revista
el porta a terme una empresa del nostre sector, l'Associació Ginesta.

!
!
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!
Dades de contacte
!
CENTRE ESCLAT (1977)
!

És una escola especial concertada amb la Generalitat de Catalunya, que atén
alumnes amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat durant l’etapa escolar (3-18
anys). Disposa de 40 places escolars.

!

"
Edifici i seu actual del centre Esclat i de l’Associació

!

Guitard, 80-92,(interior plaça)
08014 Barcelona
93 450 11 50
esclat1@associacioesclat.com

!
CENTRE OCUPACIONAL ESCLAT 2 (1994)
!

Subvencionat pel Departament de Benestar Social, ofereix una alternativa real i
qualitativament eficaç als joves majors de 18 anys que, degut a les seves
discapacitats, no poden incorporar-se al món productiu o que precisen d’una
formació prèvia per aconseguir la integració laboral. Disposa de 50 places
d’atenció.

!

"

!!

!

Edifici seu del Centre Ocupacional Esclat 2

Rambla de la Muntanya, 61
08041 Barcelona
93 450 11 50
esclat2@associacioesclat.com

!
!
!
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!
DEPARTAMENT D’R+D+I (1995)
!

Recerca i desenvolupament de noves propostes dins del camp de les Tecnologies
de suport amb disseny propi.

!

Plaça del Guinardó, 8
08041 Barcelona
93 433 40 66
esclatec@esclatec.com

!
!
SECCIÓ DE LLEURE (1998)
!

Té com a objectiu oferir alternatives per al temps lliure tant envers els usuaris com
envers les famílies. Porta a terme l’esplai de cap de setmana i el casal d’estiu
durant el mes de juliol. Organitza convivències, excursions i tot tipus de visites
culturals.

!

Guitard, 80-92, interior plaça
08014 Barcelona
93 450 11 50
info@associacioesclat.com

!
!
ESCLATEC (1999)
!

Centre Especial de Treball. Dóna feina, de moment, a 17 persones amb greu
discapacitat. Posa al mercat productes amb tecnologia pròpia en el sector de les
Tecnologies de suport, així com serveis integrals de domòtica i recursos
tecnològics per a la indústria.

!

La feina d’Esclatec ha estat reconeguda amb diversos premis:
• Premi Josep M. Piñol 2001 a la Innovació contra l’atur 2001
• Premi ONCE Catalunya 2001
• Premi Barcelona d’ofici Emprenedora 2002, a l’empresa Solidària
• Premi Accés 2006 de la Fundació Salas a la investigació i solució a
l’accessibilitat.

!!

"

!

!

Seu del Centre Especial de Treball ESCLATEC

Plaça del Guinardó, 8
08041 Barcelona
93 433 40 66
esclatec@esclatec.com
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www.esclatec.com

!
!
!

CADES (2001)
Centre de Dia d’Atenció Especialitzada, atén les persones adultes amb
pluridiscapacitat greu. Disposa de 32 places d’atenció directa.

!

"
Seu del CADES

!

Rambla de la Muntanya, 59
08041 BARCELONA
93 450 11 50
cades@associacioesclat.com

!
!

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA ESCLAT MARINA (2011)
Ofereix 50 places residencials, 4 de respir i 30 en el Centre d’Atenció Diürna. Es
tracta d’un equipament modern, d’última generació amb nivells de qualitat
avançats, per tal d’afavorir el projecte de vida independent de cada persona amb
les millors garanties per desenvolupar-se com a ciutadà.

!
!
!

"

!

Seu de la Residència i Centre de dia Esclat Marina

Tortosa, 22
08038 Barcelona
Tel. 93 450 11 50
esclatmarina@associacioesclat.com

!
!
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SERVEIS CENTRALS DE L’ASSOCIACIÓ
Seccions: Revista, Suport Familiar, Grups d’Ajuda Mútua, Formació, etc.

!

Són un conjunt de serveis adreçats a la població en general, especialment a les
famílies amb membres amb discapacitat. Funcionen Grups de Suport Familiar,
Grups de Germans, Suport Familiar (individual) i Escola de Famílies, a més de la
Comissió de la Revista Esclat.

!

Tortosa, 22
08038 Barcelona

93 450 11 50
info@associacioesclat.com
www.associacioesclat.com

!!
!!
!

"

!

"

"

"

"

!

"

!
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!!

Principis que inspiren el Voluntariat

!

!
!

L’ASSOCIACIÓ ESCLAT és una entitat no lucrativa declarada d’utilitat pública,
que defensa els drets de les persones amb paràlisi cerebrals i discapacitats
similars i les seves famílies, que dóna suport i servei a les mateixes:

!

Hi ha persones que, de manera lliure i altruista, participen de forma voluntària i
solidària en els nostres serveis. De fet, l’Associació Esclat membre de DICAT,
ECOM i FEPCCAT, pretén comprometre el major nombre de ciutadans i
ciutadanes amb la situació de les persones amb paràlisi cerebral i altres
discapacitats similars i la de les seves famílies, per aconseguir que les seves
vides millorin en qualitat.

!

Quan parlem de voluntariat no estem parlant d’una col·laboració inespecífica, sinó
d’una força determinada que se suma al compromís amb la missió i els valors
d’Esclat. Per això és tan necessari incorporar-lo a l’estratègia de cadascun dels
nostres centres i serveis i al projecte comú de l’organització en el seu conjunt.

!

En els últims anys l’Associació Esclat, en sintonia amb el moviment associatiu
FEAPS, ha adoptat nous paradigmes (concepte de discapacitat intel·lectual,
planificació centrada en la persona, autodeterminació...), però el rol del voluntariat
no ha canviat massa a nivell general. Sembla evident que si la filosofia de les
entitats ha evolucionat, també ho faci la forma de participació voluntària
d’aquestes. Encara que són moltes les persones voluntàries que han participat i
participen en els centres de l’Associació Esclat; suport a les accions
desenvolupades, somnis realitzats…, el voluntariat és un col·lectiu sovint invisible
i amb prou feines s’hi compta.

!

Creure que el voluntariat fa aportacions significatives a la Federació i a les
persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies no és suficient. Com
acostuma a succeir, és més fàcil pensar que parlar i més fàcil parlar que fer. És
imprescindible posar-nos a dissenyar i desenvolupar estratègies que visibilitzin
l’acció de les persones voluntàries i els permeti prendre part en la vida
associativa.

!

Per això, l’Associació Esclat i els seus centres i serveis les seves entitats
membres, d’acord amb la iniciativa de FEAPS (confederació espanyola en favor
de les persones amb discapacitat intel·lectual),

!
MANIFESTEN que:
!

• Les iniciatives voluntàries adequadament organitzades constitueixen una energia
solidària que contribueix, de manera destacada, a posar en pràctica la Missió de
l’entitat i a enriquir les seves actuacions.

!
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• El voluntariat ha de constituir un dels quatre suports bàsics sobre els quals
s’articula el moviment associatiu, conjuntament amb les persones amb
discapacitat i les seves famílies, els professionals i els directius d’entitat.

!

• Les persones voluntàries no són un element purament complementari de l’acció
de les entitats, sinó que han de ser considerades com a instruments actius per a
la millora de la qualitat de vida de les persones amb paràlisi cerebral i el de les
seves famílies.

!

• El voluntariat aporta a les persones amb discapacitat la possibilitat de relacionarse amb una pluralitat de persones, ampliant així el ventall de relacions,
experiència i vivències.

!

• El voluntariat no és un recurs assistencial per a suplir les carències del personal
de les entitats, ni per a cobrir serveis.

!

• És necessari potenciar un voluntariat organitzat, format i madur que contribueixi
al compliment de la Missió des d’un lloc diferent i complementari al dels
professionals.

!

• Les persones voluntàries són agents de canvi, intern i extern, que la nostra
entitats volen i han d’aprofitar.

!

• En la majoria dels casos, les persones voluntàries són excel·lents promotors de
l’acció d’Esclat i transmissors d’una acció positiva de les persones amb paràlisi
cerebral.

!

• El voluntariat és agent d’una pràctica ètica i, al mateix temps, ha de ser objecte
de deures i comportaments ètics per part dels altres membres de l’Associació
Esclat.

!

• L’Associació Esclat i els seus centres i serveis han de ser escoles de participació
i han de planificar estratègies que afavoreixin la plena integració de les persones
voluntàries, de forma que no estiguin al marge de la vida associativa i
funcionament de l’entitat.

!
I per això, l’Associació Esclat ES COMPROMET A:
!

• Incorporar el voluntariat a l’organització com un element estratègic per
aconseguir el compliment de la seva Missió.

!

• Transmetre de forma efectiva i permanent els fins i valors de l’entitat per a què
les persones voluntàries puguin compartir-los i identificar-se amb ells.

!

• Garantir que totes les persones que formen part de l’entitat coneguin quin és el
paper del voluntariat per tal de visibilitzar la seva acció.

!

• Com a entitat que acull persones voluntàries acompanyar-les, des del moment
de la seva incorporació fins al final de la seva activitat, per mitjà de professionals
formats i dedicats a aquesta tasca.

!
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• Realitzar l’esforç necessari per crear estructures de suport al voluntariat a
l’Associació, que ajudin i complementin la tasca dels centres i serveis d’Esclat.

!

• Incrementar i diversificar les possibilitats de participació als centres i serveis de
l’associació.

!

• Debatre i, si és el cas, integrar les iniciatives promogudes pel voluntariat en els
dissenys estratègics de l’organització.

!

• Desenvolupar espais de trobada entre els diferents integrants de l’entitat, a fi que
les actuacions de tothom siguin el resultat d’una planificació coordinada i, en
conseqüència, més eficaces.

!

• Fomentar la formació de les persones voluntàries mitjançant cursos i activitats
que les capacitin per desenvolupar adequadament les seves funcions.

!

• Desenvolupar una gestió ètica del voluntariat, per tal d’eradicar possibles males
pràctiques i aconseguir que siguin objecte de deures i comportaments ètics per
part dels altres agents del moviment associatiu.

!

• Realitzar un esforç de reflexió i d’incorporació de persones voluntàries a les
estructures de decisió de l’entitat.

!
!
!
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!

Formació del Voluntariat a l’Associació Esclat

!

!
!

A. De quin àmbit són les persones voluntàries que col·laboren amb l’Associació?:

!
!
!

• Universitats
• Mòduls professionals
• Voluntariat

B. Quins tipus de convenis existeixen, quines són les hores de pràctiques
mínimes, assistència, perfil.....

!

B.1 Tipus de convenis
• Els propis dels centres (universitat, centre de formació etc)
• El propi de l’Associació.

!

B.2 Hores de pràctiques mínimes.
• Les exigides en el conveni del seu centre
• 100 hores per al personal voluntari amb contracte de l’Associació.

!
B.3 Assistència
! •
El 80% d’assistència obligatòria (amb justificació)
!

B.4:Perfil
Han de ser persones majors de 18 anys, motivades, amb iniciativa,
interessades pel món de la discapacitat, dinàmiques, amb sensibilitat,
responsables, constants, col·laboradores, amb interès per la formació permanent,
etc.

!

B.5 Deures

!
Per part del voluntariat
!•
•
•
•
•

El/la voluntari/a haurà de complir el compromís adquirit amb l’Associació
Esclat.
El/la Voluntari/a ha de conèixer la població atesa per la nostra associació.
El /la Voluntari/a haurà de participar en totes les tasques assignades durant
el període de voluntariat.
El/la Voluntari/a haurà de mantenir el compromís de confidencialitat de les
informacions que pugui obtenir de l’Associació Esclat obtingudes en el marc
de la seva tasca voluntària.
El/la Voluntari/a haurà de respectar les normatives i els codis de
funcionament interns de l’Associació.

!
Per part d’Esclat
!
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• Donar a conèixer al voluntari/a els drets que es desprenguin dels Estatuts i
Reglaments de l’Associació
• Acreditar suficientment el/la Voluntari/a davant de l’associació i dels
beneficiaris.
• Donar d’alta al Voluntari/a en el registre de Voluntaris de l’Associació Esclat
i atorgar-li un número d’identificació.
• L’Associació supervisarà i avaluarà les tasques desenvolupades pel
Voluntari/a; així com també l’assessorarà a l’hora de desenvolupar les
seves funcions.
• L’associació tindrà una assegurança contra qualsevol risc que pugui
presentar l’acció voluntària de serveis cívics i socials, tant a la persona com
a tercers.

!
B.6 Drets
!
Per part del voluntariat
! •

El/la Voluntari/a haurà de conèixer els drets que es desprenguin dels
Estatuts i dels Reglaments de l’Associació.
• El/la voluntari/a haurà d’estar informada permanentment per tal de poder
mantenir la qualitat dels serveis prestats.
• El/la Voluntari/a haurà d’estar assegurant contra qualsevol risc que pugui
representar la prestació dels serveis cívics i socials.

!
Per part d’Esclat
! •

L’Associació es reserva el dret de denunciar el conveni en cas que el/la
voluntari/a incompleixi qualsevol dels seus deures.
• L’Associació ha de determinar quin és el perfil de voluntari que necessita,
quines característiques ha de tenir i si li cal, d’entrada, alguna formació.

!

C. Informació que reben quan arriben a l’Associació:

!

1. Reunió informativa amb la persona responsable del Centre.
2. Dossiers de l’Associació, qui som, quants serveis, característiques dels
usuaris.
3. Dossier amb informació sobre la paràlisi cerebral.
4. Informació dels usuaris del Centre.
5. Resum programa General dels centres.

!
!

D- Assignació d’un tutor/a per al personal voluntari (persona de referència).

!

El tutor treballarà i realitzarà el seguiment de la persona voluntària, mentre duri el
conveni. Coordinarà i es responsabilitzarà de les tasques de la persona voluntària,
així com donar suport en tots els dubtes i necessitats que esdevinguin dels
objectius del conveni.

!
Es realitzaran reunions periòdiques per al bon funcionament i coordinació.
!

Avaluació de la persona voluntària, seguiment diari, observació, reunions
d’avaluació, valoració llibret de pràctiques, avaluació final del període de
"23

voluntariat, i elaboració del certificat de voluntariat.

!
!
!

!

Model de Conveni amb el Voluntariat

!

!!
PARTS
!D'una part, el/la Director/a del Centre ......., Sr/a. ........................., amb NIF ......, i en

representació de l'Associació Esclat, amb NIF G-08569303 i adreça al c/ Guitard, 80-92
interior plaça, de Barcelona.

!I d e l ' a l t r a , e l / l a S r / S r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . , N I F . . . . . . . . . . . . . i d o m i c i l i a t
a..........................................................................................................
!ACORDEN:
!Que el/la Sr/Sra ....................... s’ofereix a realitzar una prestació voluntària, lliure i

altruista de serveis cívics i socials, sense cap mena de contraprestació econòmica en
benefici de tercers i per la millora de llur qualitat de vida, sense que aquesta actuació
pugui perjudicar les obligacions principals o privades del voluntari.

!L’anomenada prestació s’executarà de......................(dies de la setmana) de ...h a ....h
des de ..................... en endavant, atesos els següents:
!PACTES
! 1. La persona voluntària serà donada d’alta al Registre de Voluntariat de l’Associació
i se li atorgarà un número identificatiu i un carnet de Voluntari.
2. La col·laboració es concretarà entre l'equip de professionals del centre i la persona
interessada a realitzar el voluntariat en aquest centre. Les activitats que ha de
realitzar la persona voluntària, consisteixen a donar suport en les tasques pròpies
dels diferents serveis de l’associació, col·laborant amb els professionals del Centre
en la mesura dels seus coneixements, en tasques específiques concretes
(educatives, teràpia ocupacional, integració social, esport etc.).
3. La persona que signa el compromís presta servei de forma voluntària i en cap cas
rebrà una retribució econòmica.
4. La durada del voluntariat que ha de desenvolupar la persona al Centre, serà d'un
mínim de 100 hores, tant la distribució d'aquestes com l'horari, seran establerts per
ambdues parts a l’inici del període de voluntariat.
5. Un professional del centre ................, designat per la Direcció del mateix, actuarà
com a persona de referència de la persona voluntària.
6. La realització del voluntariat no genera més compromisos que els acordats en
aquest conveni, i en cap cas produeix obligacions pròpies d'un contracte laboral.
7. El Centre ............................ mantindrà una pòlissa de responsabilitat civil i
d'accidents per cobrir les possibles eventualitats que afectin la persona voluntària.
8. Aquest compromís tindrà efectes des de la data del seu atorgament i serà vigent
fins el final del període acordat de voluntariat.
9. La direcció ............................., al finalitzar el període de voluntariat, lliurarà a la
persona voluntària un certificat conforme ha realitzat aquest voluntariat al centre i
la durada del mateix.

!En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest compromís, en el lloc i en
la data esmentats més avall.
!
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!!
!Barcelona, a...............de..................de 20..
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