recursos economics

SERVEIS
EXTERIORS
32.936,11 €
APROVISIONAMENTS
12.596,81 €

ALTRES
5.053,86 €

INGRESSOS
ACTIVITATS
SUPORT
274.574,78 €

SUBVENCIONS
GENERALITAT
183.605,10 €

Pots col·laborar econòmicament i amb programes de mecenatge

ALTRES
2.415,23 €

Amb la teva aportació ajudaràs els programes de la Fundació
i contribuiràs a crear un futur per a les persones que atenem.

AMORTITZACIONS
4.406,28 €

PERSONAL
198.217,73 €

La teva aportació té fins a un 75% de desgravació en la quota de l’IRPF.
Pots fer una transferència bancària al compte ES86 2100 0511 6802 0012 6252.
O, si t’ho estimes més, truca’ns al 973 11 80 60 o envia’ns un correu electrònic a alosa@alosa.cat
Gràcies per la teva col·laboració

TOTAL DESPESES
454.870,19 €

TOTAL INGRESSOS
468.233,74 €

un nou repte

AJUTS
FUNDACIÓ
204.298,03 €
SUBVENCIÓ
DIPUTACIÓ
5.000,00 €

destaquem:

formacio continuada dels nostres professionals el 2018
Assistents

Destinataris

Nom del curs

Organització

Dates

Hores

1

Auxiliar
de tutela

Introducció a la salut mental

ALLEM

9, 15, 23 i 30
de maig

12

1

Auxiliar
de tutela

Sexualitat i discapacitat

ALLEM

16 i 23
de març

10

2

Directora
referent tutelar

Dels valors corporatius a les bones pràctiques i
presa de decisions en equips interdisciplinaris

ALLEM/Aspros

13
de març

4

4

ALOSA

Els valors de la
Fundació Aspros 8

ALLEM/Aspros

3
de juliol

3

3

ALOSA

Els valors de la
Fundació Aspros 9

ALLEM/Aspros

5
de juliol

3

2

ALOSA

Estratègies d’intervenció per a
adolescents amb intel·ligència límit

ALLEM

27 de setembre i
4, 11 i 18 d’octubre

20

1

Directora
referent tutelar

Com viure moments difícils

ALLEM/Aspros

19
de juny

4

2

Direcció
Presidència

Trobada de responsables i patrons

Asociación Española de
Fundaciones Tutelares

Octubre-novembre

6

2

Àrea Social

Trobada de l’Àrea Social

Asociación Española de
Fundaciones Tutelares

Octubre-novembre

6

memoria 2018

Protegim i vetllem per la seva qualitat de vida
Av. Joana Raspall, 30 · 25002 Lleida

Reptes per al 2019-2025!
- Implantar un sistema de qualitat per tal de millorar la qualitat dels nostres serveis.
- Augmentar la plantilla de l’Àrea Social.
- Millorar els equipaments per adaptar-los a les noves realitats i al nombre d’usuaris actuals.
- Fer un pla estratègic per ampliar el Patronat.
- Millorar el Pla de Comunicació i Difusió per augmentar la transparència de les nostres actuacions.

973 11 80 60

@

alosa@alosa.cat

“les persones, igual que les aus,
son diferents en el seu vol,
pero iguals en el seu dret a volar”

La Fundació Tutelar Alosa neix l’any 1994, producte de la
inquietud d’un grup de famílies i professionals de la Fundació Aspros per resoldre les necessitats de les persones
que atén, i les seves famílies, en tots els àmbits d’atenció
a la persona per garantir el seu benestar.
Des dels seus inicis, Aspros va cobrir l’atenció de les persones a través dels seus centres, que incloïen treball, centres ocupacionals, residències, llars residencials i assistència mèdica i psicològica, tant per als usuaris que estaven
tutelats per familiars com per als que no tenien xarxa social
d’atenció familiar, i intentava coordinar-se, de manera poc
definida, amb les administracions públiques.
Fruit d’aquesta realitat, i amb l’augment de persones que
tenen la necessitat de suport i per indicació expressa de
la Sra. Elena Ventosa, fiscal de l’Audiència de Lleida, que
aconsella crear una fundació tutelar d’acord amb la Llei de
fundacions i les disposicions del Departament Benestar Social de la Generalitat de Catalunya que aculli totes les persones a les quals judicialment se’ls ha modificat la capacitat
d’obrar amb l’assignació de la figura de tutela o curatela,
s’inicien els tràmits per crear la Fundació Privada Tutelar
Alosa amb la finalitat de complir els objectius fundacionals
que marca la Llei catalana de fundacions i els que acorden
els seus propis Estatuts de donar suport assistencial i administrar el patrimoni de les persones ateses amb la màxima
professionalitat i proximitat que la caracteritzaven.

QUI SOM?

La Fundacio Tutelar Alosa es va crear el 14 de març de 1994.
Està inscrita en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia amb el número 800 i en el Registre
d’Entitats, Serveis i Establiments del Departament de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya amb el

Al llarg dels anys la Fundació va creixent en nombre d’usuaris, i cada cop més cal una estructura per atendre les diferents necessitats. El 2014 s’aposta per estructurar l’organització interna amb la direcció d’un patronat i una direcció
tècnica. La Fundació comença a treballar en un local propi
independent de la Fundació Aspros. Amb les noves directrius del Departament i amb la voluntat de donar cobertura
a les necessitats de la societat d’atendre les persones amb
discapacitat que ho necessitin, independentment del lloc
d’origen de la província de Lleida, es comencen a assumir
tots els casos proposats, tant per via judicial com per petició
de familiars ja difunts segons les últimes voluntats.
Actualment continua creixent sense perdre de vista els valors
que la caracteritzen, seguint les noves directrius de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat aprovades per l’ONU amb el treball centrat en la persona.
Reptes de cara al futur
La Fundació treballarà per la transparència amb la incorporació d’eines com la creació de la pàgina web, a través de
la qual es podrà visualitzar la seva realitat, i la publicació
de la memòria anual, en la qual es destacaran els fets més
importants i significatius, es valorarà l’actuació de l’any
transcorregut i es presentarà el programa de les accions
que s’hauran d’emprendre.
Joan Escolar Pujolar
President de la Fundació Tutelar Alosa

número E-02016.
Es regeix com a fundació sense ànim de lucre d’acord
amb uns estatuts segons la Llei de fundacions catalana.
Hi ha patrons que vetllen pel bon funcionament de l’entitat,
que són el màxim òrgan de govern.

FINALITAT DE
LA FUNDACIO

aCTIVITAT

40
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- Compromís i responsabilitat
- Atenció centrada en la persona
- Treball pròxim, global i flexible
- Intimitat i confidencialitat
- Autonomia individualitzada
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COM HO FEM?

Organització:
El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació, que l’administra i la representa, d’acord amb la Llei i els Estatuts, i assumeix totes les facultats i
funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Organigrama:

Servei residencial

Tipus de càrrecs

Llar
independent
(19%)

Curateles
(18%)
Centre
(50%)

La fundaciO El 2018
6

noves tuteles

108

VISIO

VALORS

45

Aquestes gràfiques ens indiquen l’increment d’usuaris des de l’inici de la Fundació fins al desembre del 2018, el tipus de càrrecs,
la distribució per gèneres i el tipus de servei residencial.

• Desenvolupar el servei de pretutela, que té com a objectiu preveure necessitats de cara al futur de la persona
o de familiars amb discapacitat. Sovint hi acudeixen persones que actualment exerceixen el suport respecte d’algun
familiar i preveuen aquest suport (per al familiar i per a elles
mateixes) per quan no puguin exercir-lo.

La Fundació pretén ser una institució referent i consolidada
que, a partir del compromís amb la societat i amb les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament,
treballi per la seva plena integració, l’exercici dels seus drets
i per millorar-ne la qualitat de vida. Atendre el creixement de
persones ateses, tot mantenint la qualitat del servei.

10

45

41

38

34

32

30

27

20

• Assumir el rol marcat per qualsevol mecanisme legal designat per l’autoritat judicial, atenent els deures, obligacions
i límits establerts mitjançant el suport judicial.

55

52

50

Aquesta finalitat s’implementarà a partir dels objectius generals següents:
1. Garantir la protecció de la persona i l’exercici dels seus drets.
2. Administrar els béns dels tutelats amb la finalitat de gestionar-los i incrementar-los.
3. Satisfer en la mesura que es pugui les necessitats dels tutelats per tal d’incidir en la millora de la seva qualitat de vida.
4. Promoure de forma individualitzada la persona tutelada cercant, dissenyant
i creant serveis que li permetin la integració a la societat.
5. Valorar de forma continuada l’acompliment dels objectius.

66

65

60

0

Model de gestió:
La finalitat última de la Fundació és exercir les funcions tutelars de les
persones que hi estiguin a càrrec, tal com s’expressa en la Llei 25/2010,
de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la
persona i la família.

79

76

75

71

70

10

104

87

80

• Proporcionar assistència perquè les persones amb discapacitat intel·lectual disposin dels ajuts i suports necessaris per poder desenvolupar el seu projecte personal d’acord
amb el seu projecte de vida, emprant instruments que permetin a les persones expressar la seva voluntat i les responsabilitats associades.

104

102

90

• Millorar la qualitat de vida de les persones ateses per la
Fundació defensant, promocionant i desenvolupant els seus
drets i proporcionant-los, també a les seves famílies, informació, consell i assessorament.

• Proporcionar assessorament jurídic i social a persones
i professionals interessats a conèixer de prop el suport a la
capacitat jurídica i col·laborar amb organismes públics.

108

100

• Proporcionar suport jurídic i social a persones majors
d’edat amb discapacitat psicosocial, intel·lectual o derivada
del procés d’envelliment, que el necessitin o puguin necessitar-lo.

• Augmentar la consciència social, sensibilitzar la societat
i cooperar amb les autoritats i les organitzacions públiques o
privades en la millora dels mecanismes de suport. Conferències divulgatives a les famílies al servei de la ciutat.

Total d’usuaris

110

MISSIO

• Emprendre accions legals als tribunals de qualsevol jurisdicció per tal de defensar els drets dels seus beneficiaris i
les seves famílies.

Increment de càrrecs

Increment d’usuaris

OBJECTIUS GENERALS
DE LA FUNDACIO

tuteles
a finals d’any

37

pretuteles
Set pretuteles provinents
de serveis residencials,
deu de serveis socials,
jutjats o comissió
de tuteles i vint
de famílies

10

2

baixes

assessoraments
jurídics a
famílies

Tuteles
(82%)

INFORMÀTICA,
RECURSOS
HUMANS I
MANTENIMENT
(Servei Aspros)

Pis tutelat
(31%)

del 2018 destaquem

Pràctiques amb la Universitat de Lleida
Aquest any hem comptat amb una persona de pràctiques de Treball Social mitjançant el programa de pràctiques de la Facultat
d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida. Agraïm molt la seva col·laboració i esperem haver complert
les seves expectatives acadèmiques. Ens agrada poder donar a
conèixer la tasca tutelar a futurs professionals en l’àmbit dels
estudis socials.
Programa de voluntariat
Som membres de la Federació Catalana de Voluntariat. Aquest
any hem creat un programa per introduir voluntaris en la tasca
social per poder donar resposta a les necessitats emocionals i
els acompanyaments en les estones de lleure de les persones
que atenem.
Voluntariat corporatiu
Un grup de persones voluntàries de l’Associació de Voluntaris de
La Caixa acompanyen les nostres persones ateses. Durant l’any
s’han fet diversos tallers sobre educació financera per facilitar-los
eines que els ajudin en la gestió dels seus diners de butxaca.

Programa de vida independent
Segons la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets
de les Persones amb Discapacitat, aquestes tenen dret al reconeixement de la seva capacitat jurídica amb igualtat de condicions amb les altres en tots els aspectes de la vida, i han de
tenir accés als suports que puguin necessitar. Per aquest motiu,
l’objectiu del programa és potenciar la vida independent de les
persones tutelades.
Actualment tenim 24 persones majors d’edat amb discapacitat
intel·lectual que viuen de forma independent mitjançant un programa que ofereix el Departament de Famílies de suport a la llar
en què, amb el seguiment d’un psicòleg mitjançant unes hores
de monitoratge qualificat, es treballen els punts per als quals la
persona necessita més suport per a la vida diària.
Els tutelats que viuen sota el programa de vida independent
viuen de lloguer o en pisos cedits per l’Agència d’Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.
Aquest 2018 s’ha signat un conveni mitjançant el qual la Fundació
Alosa ha rebut tres pisos per deixar-los com a habitatge habitual
a alguns dels nostres tutelats amb alta autonomia.

L’equip

PRETUTELA

ÀREA
SOCIAL

SERVEI DE
SEGUIMENT

SERVEI
D’ATENCIÓ
DIRECTA

L’entitat compta amb set professionals que treballen exclusivament a la
Fundació, un local i dos furgonetes.
L’Àrea Administrativa i Comptable porta a terme el lliurament de la rendició
de comptes, la gestió patrimonial i el
seguiment de la comptabilitat diària
de les persones que atenem.
L’Àrea Social acompanya la persona i
li ofereix els suports adients per millorar la seva qualitat de vida.
L’Àrea de Gestió fa tasques de suport
a les diverses àrees de la Fundació,

Horari d’atenció del servei:
L’horari d’atenció presencial a les oficines és del
dilluns al divendres, de 8.30 a 16.30 h, i el dilluns
i el dimarts fins a les 18 h.
L’Àrea Social es planifica i s’adapta segons les
necessitats dels seus tutelats i fa les activitats
de compres, acompanyaments mèdics i/o visites
tutelars a les hores convingudes.
Hi ha atenció telefònica en casos d’urgència les
24 hores els 365 dies de l’any, i, si el cas ho requereix, s’intervé de forma presencial.
Model de gestió:
Amb l’afany de garantir la qualitat del servei, la
cultura i el respecte, i la promoció dels estàndards
ètics per millorar la qualitat de vida de les persones usuàries:
- Treballem amb un model centrat en la persona,
que basa les nostres intervencions a oferir una
atenció individualitzada a la persona amb discapacitat, acompanyant-la en la presa de decisions,
respectant els seus drets i comptant amb la seva
participació activa.
- Som membres d’un espai de reflexió ètica de
la Fundació Aspros, on intentem debatre i vetllar
pels casos ètics que se’ns plantegen des dels
diferents agents que hi intervenen, com ara treballadors d’atenció directa, famílies o, també, els
usuaris mateixos.

PATRONAT

DIRECCIÓ

ÀREA
ECONÒMICA

COBERTURA
DEL SERVEI

ÀREA
JURÍDICA
(reforç
extern)

com ara la classificació de documents,
les gestions i l’atenció telefònica.
L’Àrea Jurídica atén les necessitats
judicials per assumir el càrrec tutelar
i fer el seguiment del procediment de
modificació de la capacitat, així com
altres procediments civils o penals
propis de les persones ateses.
Tots coordinats, atenent directament les persones usuàries per
donar resposta a les seves necessitats i fer realitat el seu projecte
de vida.

Treball en xarxa:
La Fundació Tutelar Alosa, a més de les relacions
que es mantenen amb les entitats prestadores de
serveis, tant públiques com privades que tenen
serveis per a les persones tutelades, ha anat consolidant relacions amb administracions i entitats
privades, entre les quals hi ha:
- Membre permanent de Dincat, amb l’assistència
a les reunions de plenaris de tuteles.
- Membre de la Federació d’Allem
- Membre de l’Asociación Española de Fundaciones
Tutelares
- Coordinació amb serveis socials de base de la
ciutat
- Coordinació amb el CAD de l’Hospital de Santa
Maria
- Coordinació amb l’EAIA
- Coordinació amb la Creu Roja de Lleida
- Conveni amb l’Agència d’Habitatge de Lleida
- Membre de la Federació de Voluntariat de Catalunya
- Treball de seguiment i orientació amb el gerent de
Som Fundació
- Reunions presencials als jutjats i la Fiscalia Provincial
de Lleida
- Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
- Coordinació amb els centres i CRAES on resideixen
els tutelats o pretutelats
- Consells comarcals
- ICASS

SERVEIS QUE OFERIM
Atenció directa
L’entitat facilita l’ajuda domiciliària, residencial, ocupacional i laboral segons les necessitats i aspiracions de la persona. També
acompanya les persones usuàries al metge, a l’hospital, a comprar-se roba o a fer gestions administratives.
Per altra banda, es duu a terme una detallada gestió econòmica
i patrimonial amb un pla individualitzat de cada persona que atenem, i es presenten rendicions de comptes i d’objectius socials
anuals a la instància judicial competent en cada cas.

Servei de pretutela
Entenem per aquest concepte aquella situació en què un familiar manifesta a la Fundació que vol que aquesta assumeixi la
tutela o la curatela quan mori o estigui incapacitat per exercir
aquest càrrec. Els casos derivats pel Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies fins que no s’ha formalitzat l’acceptació dels càrrecs al jutjat també estarien inclosos en l’apartat
de pretutela.

AQUEST ANY HEM FET

Assessorament a les famílies
Des de la Fundació Tutelar s’ha informat tant a famílies com a
professionals sobre el procediment i sobre com s’ha de preparar el futur de les persones amb discapacitat intel·lectual i
també sobre la tasca que desenvolupa Alosa.
Al novembre del 2018 es va fer una xerrada a les famílies de la
Fundació Aspros mitjançant el programa de famílies per intentar resoldre dubtes sobre el procediment de modificació de la
capacitat i la importància de fer testament.

Sortides de lleure
Amb l’objectiu de fomentar les relacions socials i facilitar la
inserció social promovem les sortides d’oci, facilitem l’assistència als berenars de la Fundació, fomentem les visites
amb els familiars de la persona atesa i busquem les ajudes
necessàries per establir xarxes dintre de la comunitat.
Ja fa uns anys que hem incorporat les sortides per centres o
llocs de residència per tal de donar més atenció a cadascú i
compartir estones de lleure entre amics i els tutors de la Fundació. Intentem que siguin en funció de les seves peticions
o demandes. Cada any són diferents i es mira que siguin assequibles i divertides per a tot el grup.

Sortida
del grup de
tutelats residents a
Sant Joan de Déu
al bus turístic de
la ciutat de Lleida i
vermut.

Sortida
dels residents
del centre de trastorns
de conducta de la Coma
al Centre d’Interpretació
de Vallcalent i dinar de
germanor amb
bufet lliure.

Sortida al Teatre
de l’Escorxador amb
els usuaris del centre
de dia d’orientació laboral,
amb una proposta que va
sorgir de la Fundació de
fer teatre a l’Aula Municipal
de Teatre mitjançant
el projecte de
l’Aula Social.
Sortida a
l’estadi del
Futbol Club
Barcelona.

Sortida
de pubs amb
els usuaris de
llars d’Aspros.

Dinar
d’estiu amb
els residents
del Centre de
Casa Nostra
d’Aspros.

I com cada any
fem una festa amb
tots els tutelats que vulguin i
els treballadors de la Fundació, i
també convidem els extreballadors i
els qui hi han fet pràctiques, per
compartir plegats una tarda de
berenar i sorpreses en un
restaurant que pertany a la família
d’una tutelada que sempre ens
acull i ens tracta com a casa,
Cal Molí.

