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1. PRESENTACIÓ
Down Tarragona és una entitat sense ànim de lucre.
Constituïda l'any 2007, fruit de la iniciativa d'un grup de famílies de la província de Tarragona amb
l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb la Síndrome de Down i altres
Discapacitats Intel·lectuals i ajudar-los a incorporar-se de manera activa dins la societat.
L'entitat està inscrita amb el n. de registre 37220 d‘Associacions de la Generalitat de Catalunya.

2. OBJECTIUS, MISSIÓ I VALORS
OBJECTIUS
Promoure la igualtat d'oportunitats, la plena inclusió i major adquisició de drets socials i individuals
dels usuaris/es amb referència a la convenció internacional de les nacions unides sobre els drets de
les persones amb discapacitat.

MISSIÓ
L‘Associació basa la seva actuació respecte a la diversitat, igualtat entre dones i homes,
comportament ètic, transparència en la seva actuació i solidaritat entre els seus membres,
independència i neutralitat política i/o ideologia.

VALORS
COMPROMÍS amb les persones amb la Síndrome de Down i les seves famílies.
IGUALTAT d'oportunitats transparència en les nostres accions.
INNOVACIÓ per millorar dia a dia el nostre treball.
LIDERATGE en la cerca de la inclusió de les persones amb la Síndrome de Down.
EXCEL·LÈNCIA en totes les actuacions, activitats i programes.
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3. EQUIP DE TREBALL

JUNTA DIRECTIVA amb 5

i4

• 12 REUNIONS DE JUNTA
• 7 ACTES SOLIDARIS, ASSAMBLEAS I REUNIONS EXTERNES
• REESTRUCTURACIÓ DE L’ENTITAT
• CREACIÓ NOU ORGANIGRAMA

12

• IMPLANTACIÓ SGQ
• IMPLANTACIÓ NOVA LLEI ORGANICA PROTECCIÓ DADES
• 5 REUNIONS AMB TÈCNICS

PROFESSIONALS amb 4

12

i3

•

46 REUNIONS D’EQUIP

•

32 REUNIONS D’EQUIP ENCAIXEM

•

46 REUNIONS D’EQUIP AGAFA’T

•

3 JORNADES DE FORMACIONS

•

10 SIGNATURES DE CONVENIS

•

3 CONVENIS DE PRACTIQUES

•

18 SUBVECIONS SOLICITADES

•

2 REUNIONS PLATAFORMA INCLUSIVA

•

4 REUNIONS COMISSIÓ EDUCACIÓ I SEXUALITAT

•

3 TROBADES CAPTACIÓ VOLUNTARIS/ES

VOLUNTARIS/ES

32
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4. SOCIS/ES

12

16

• 2 Socis/es Col.laboradors/es

• 8 Socis/es Col.laboradors/es

• 3 Socis/es Adherits/des

• 2 Socis/es Adherits/des

• 11 Socis/es Numeraris/es

• 2 Socis/es Numeraris/es

•

32 Socis/es Col.laboradors/es

•

9 Socis/es Adherits/des = 1 PASSIU + 8 ACTIUS

•

43 Socis/es Numeraris/es = 18 PASSIUS + 25 ACTIUS

84
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5. USUARIS/ES
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6. ÀREES DE TREBALL

ÀREA EDUCATIVA:
PROGRAMA DE SUPORT A LA ETAPA EDUCATIVA
ENCAIXEM 2018
USUARIS/ES

26

•

170 Sessions psicopedagògiques grupals

•

2 sessions d’avaluació

•

18 Informes individuals

•

8 Beques MEC tramitades

FAMILIES

•

28 Reunions amb famílies

•

4 sessions d’avaluació

26

CENTRES

•

34 Reunions de coordinació

•

3 Xerrades formatives

•

8 Tallers de sensibilització
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ÀREA LABORAL:
PROGRAMA TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA
PROGRAMA INSERCIÓ SOCI LABORAL
USUARIS/ES

23

•

3 Sessions d’avaluació a noves incorporacions

•

192 Sessions de formació bàsica i ocupacional

•

10 Informes i itineraris

•

Borsa de treball persones en recerca de feina

•

36 Reunions i
Coordinacions
6 Sessions
d’avaluació

FAMILIES

•

23

EMPRESAS

8

•

4 NOVES EMPRESES

•

119 Seguiment a empreses

•

19 Coordinacions amb el referent del lloc de treball

•

12 Adequacions del lloc de treball

•

24 Suports d’autonomia urbana casa-lloc de treball

•

12 Adaptacions laborals

•

36 Suport presencial els primers dies

•

119 Seguiments on-line, telefònics i presencials.

•

17 Insercions en Esdeveniments puntuals

•

5 Taller “trenquem amb els mites”

•

11 Xerrades a companys/es
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ÀREA D’OCI I AUTONOMIA
ACTIVITATS D’OCI
• Sortides i Activitats culturals externes
• Oci nocturn dins i fora l’entitat

105

• Activitats internes

USUARIS/ES
•

Grup B: 5-12 anys

•

Grup C; 13-18 anys

•

Quedem?: més de 18 anys

44

COLONIES
• 1 Sortida
• Lloc: Ghandia
• 15 usuaris/es
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ÀREA DE SALUT
DISPENSARI PEDIÀTRIC
Específic per a nens/es amb SD

47
SERVEI DE PSICOTERÀPIA
Per famílies i usuaris/es

2

20 sessions realitzades

SERVEI PEDAGÒGIC INDIVIDUAL
Per usuaris/es

1

8 sessions realitzades

SERVEI LOGOPEDIC
• 14 sessions setmanals
• 403 sessions any
• 2 coordinacions a centres educatius

11

• 13 informes individuals
• 6 beques MEC tramitades

- 11 -

ÀREA DE FAMILIES
•

Formació a famílies dels usuaris/es de l'entitat

•

Tallers / Sortides per a famílies dels usuaris de l'entitat

•

Acollida a noves famílies

ÀREA VOLUNTARIAT
•

Entrevistes a nous voluntaris/es

• Prospecció i captació de voluntariat

32

• Formació de voluntaris/es

• Seguiment de
voluntariat

ACTIVITATS AMB SUPORT DE
VOLUNTARIAT
•

Oci i autonomia

•

Suport a la formació

•

Acollides

•

Activitats associatives
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ÀREA ASSOCIATIVA
GRUP ESDEVENIMENTS

12

GRUP CALENDARI

4

13 ESDEVENIMENTS
€16.000

14041

€14.000
€12.000
€10.000
€8.000
€6.000

2624,16

153

1592,5

2832,67
1329,29
500

€4.000

3125
964

€2.000

340,21
€0
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Grup DOWN REVOLUTION

USUARIS/ES

+
12

GERMANS

4 EXHIBICIONS

Grup COMUNICACIÓ

1346 seguidors

794 seguidors
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245 seguidors

7. NOTICIES
gen. 10, 2018 - Nou material: programa de transició a la vida adulta
Hem

estrenat

un

nou

material

que

va

estar

preparant Yaiza Sorli (integradora) per als joves i adults que
participen en el programa de transició a la vida adulta a les
sessions de formació bàsica dels matins. Amb aquest material
adaptat hem treballat la classificació dels aliments i l’alimentació
saludable.

febr. 26, 2018 - 5 joves inicien un curs de formació FPT
El passat dia 5 de febrer, cinc joves de l’entitat del programa de transició a la
vida adulta, vam iniciar el curs de formació FPT (formació pre-laboral i
formació al lloc de treball), arran del projecte presentat a la
convocatòria Uno a Uno de Fundació ONCE. Està adreçat a joves d’entre
16 i 30 anys aturats i que NO estan cursant cap estudi. La duració d’aquest
curs és de cinc mesos i tindran l’oportunitat de formar-se globalment per
adquirir les habilitats laborals genèriques i conèixer en més profunditat un
perfil laboral (en aquest cas el d’auxiliar de monitor de menjador i cuina).
Esperem que el curs sigui molt productiu i que els Joves millorin la seva
ocupabilitat futura.

març 7, 2018 - Xerrada escola Pi del Burgar
El dia 6 de Març, es va realitzar una xerrada al personal de Cuina de
l’escola Pi del Burgar; per explicar que fem a Down Tarragona i
parlar sobre la jove que començarà la formació al lloc de treball
amb aquest centre. Va ser un espai per poder resoldre dubtes,
preguntes que podien tenir, i facilitar pautes de normalització amb
el tracte, així com explicar la metodologia de treball amb suport
que es realitzarà
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març 7, 2018 -Taller sensibilitzación “Rompamos los mitos”
El pasado viernes 23 de febrero las técnicas de educación realizaron el
taller de sensibilización “Rompamos con los mitos” en la escuela Isabel
Besora de Reus, en el aula ordinaria de 5º de Primaria donde asiste
Paula. Consistió a abrir mentalidades hacia la igualdad y romper con
las falsas creencias sobre la discapacidad intelectual y el Síndrome de
Down. Se requirió la participación activa de los alumnos aportando
conceptos previos, reflexiones, resolviendo actividades orales,
formulando reflexiones, etc. Participaron de forma muy activa y aprendieron ideas nuevas sobre las personas

abr. 26, 2018 - Sortida a La Fira amb els usuaris del projecte “Quedem?”
El divendres 20 d’abril els usuaris/es del projecte “QUEDEM?” vam anar a
prendre un refresc a La Fira (centre comercial) de Reus, vam aprofitar que
estàvem allí per preguntar el preu del cinema i passar una estona divertida
tots junts.
Aquestes sortides les preparen els mateixos usuaris/es mirant: els
pressupostos, el trajecte d’autonomia urbana…. A l’acabar fem una acta de
la sessió marcant els acords amb els quals quedem.

maig 30, 2018 - CARGILL sempre amb DOWN TARRAGONA
El passat divendres dia 25 de maig, van anar a recollir la donació
de material informatic que ens va realizar l’empresa CARGILL, a
les seves instalacions de Reus.
Un cop mes volem donar les gràcies a CARGILL i als seus
treballadors/voluntaris, per col·laborar amb la nostra entitat.
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maig 29, 2018 - TROBADA AUTOGESTORS
Aquest cap de setmana un grup de joves i adults de l’entitat hem
anat a la 7a trobada d’autogestors de les entitats membres de Down
Catalunya. Aquest any en total hi assistirem 9 usuaris/es i 2 tècniques
voluntàries.
Aquesta trobada es realitza un cop a l’any i té com a objectiu
compartir experiències amb altres companys de Down Catalunya…
Dintre del programa cada any hi ha una sèrie d’exposicions sobre
temes d’interès dels mateixos usuaris/es.
El tema escollit per treballar aquest any ha estat: “les persones amb discapacitat intel·lectual poden tenir
fills/es?”. Des del febrer hem estat treballant aquest tema amb 4 d’aquests adults/es per tal d’exposar-ho
davant de la resta d’entitats. Ben aviat us veureu les fotografies d’aquesta 7a trobada.

juny 25, 2018 - projecte UNO a UNO
Mireu que ràpid passa el temps, els nostres alumnes del curs FPT
estan firmant els documents finals del curs!
Ja fa 5 mesos que vam començar aquesta experiència iniciant el
projecte UNO a UNO amb el curs de formació FPT (formació prelaboral i formació al lloc de treball), subvencionat per Fundació ONCE.
Amb aquets projecte 5 joves d’entre 16 i 30 anys en situació d’atur o
inactivitat laboral, que no estaven cursant cap formació reglada han
obtingut una formació específica a nivell teòric i vivencial sobre el perfil d’auxiliar de cuina i/o auxiliar de
menjador, mitjançant la metodologia de treball amb suport.

juny 13, 2018 - SOPAR FI CURS
Ja s’acaba el curs i ens hem acomiadat fent un sopar i sortint de festa
en un Karaoke de Reus.
Per sopar vam fer el menú que vam decidir: una mica d’entremès i
canapès de cranc; de primer gaspatxo; de segon truita i pizza; i de
postre iogurt.
Abans de sortir vam ballar a l’associació la música que més ens agrada.
Gràcies a la cova del paiol, vam gaudir d’una nit d’oci normalitzat i inclusiu, compartint el KARAOKE amb tots
els assistents de la sala.
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Vam estar fins les 2 del matí fent gresca!

jul. 30, 2018 - SOPAR SOLIDARI FUNDACIO PORT AVENTURA
El passat 19 de Juliol, 13 joves que participen al projecte Agafa’t al
21, van tenir l’oportunitat i l’experiència d’ocupar diferents
vacants laborals del sopar solidari de Fundació PortAventura,
algunes de les tasques que van realitzar van ser: recepció i atenció
dels clients, venda dels tickets del sorteig, entre altres. Volem
donar les gràcies a l’empresa AG PLANNING, per donar
l’oportunitat als 13 treballadors/es que van tenir aquesta
experiència, pel tracte rebut i per fer realitat la integració
sociolaboral, així com a Fundació PortAventura.

ag. 10, 2018 - NOVA COL.LABORACIÓ AMB L’EMPRESA FLYING TIGER A TARRAGONA
A través de Down España (RNECA), i l’oportunitat que l’empresa
Flying Tiger ha ofert una vacant laboral a la nostra entitat pels
usuaris/es del projecte Agafa’t al 21, això ha fet que Tiger
Tarragona sigui la primera botiga a nivell nacional que ha
començat a col·laborar en una entitat Down.
Us deixem algunes fotos de Clara, que ha començat unes
pràctiques de 2 mesos amb posterior contractació laboral.
Volem donar les gràcies a tota la família Flying Tiger per fer realitat una integració sociolaboral. Estem segurs
que Clara tindrà una molt bona experiència i aprendrà molt i farà realitat l’entrada al món laboral ordinari.

- 18 -

8. INGRESSOS / DESPESES

INGRESSOS 2018
QUOTES SOCIS/ES

74.061,98

PATROCINADORS I COL.LABORACIONS

66.272,91

SUBVENCIONS I DONACIONS

95.259,33

INGRESSOS EXTRAORDINARIS

TOTAL

545,04

236.139,26

DESPESES 2018
DESPESES DE PERSONAL

-155.007,71

DESPESES DE L’ACTIVITAT

-71.703,44

AMORTITZACIÓ INMOVILITZAT

TOTAL

-2.768,68

-229.479,83
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9. PATROCINADORS I COL.LABORADORS

27 EMPRESES PATROCINADORES i 52
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COL.LABORADORES
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