PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ DELS
CENTRES OCUPACIONALS A CATALUNYA

“una concepció de la discapacitat centrada en la persona en enfront de
una centrada en el dèficit suposa la necessitat de repensar els
serveis, ja que aquests van ser creats en base de la cultura del dèficit
i ara és necessària la seva transformació cap a la cultura de la
persona, de la ciutadania, de la qualitat de vida”
Javier Tamarit, Murcia, III Congreso Internacional de Autismo - 2014

Aquest projecte s’emmarca en la idea que força el reconeixement a
les persones amb discapacitat del concepte de ‘plena persona’,
amb la totalitat dels seus drets, inclòs el de decidir (amb els suports
que li siguin necessaris) sobre la seva vida.

El paper de les organitzacions
Espais per la reflexió
ORGANITZACIONS
PONT

Nous Models mentals
Nous rols professionals
Treballar amb les famílies
Flexibilitat

SUPORTS I
OPORTUNITATS

CONTRUÏR UN
MÓN MÉS
INCLUSIU

Normes formes d’avaluar
Formació
Noves eines, instruments,
formes d’intervenció

Col·laboració amb les universitats

Un cicle també
aplicable a les
organitzacions i els
equips?

actuar

pensar
sentir

L E S C I N C C O N D I C I O N S D E L’ I M PA C T E C O L · L E C T I U
Agenda comú

Tots el participants tenen una visió compartida per al
canvi i un enfoc comú per avançar a través d’accions
acordades

Mesura
compartida

La sistemàtica recollida de dades i mesura dels resultats
garanteix que els esforços estiguin alineats i els
participants assumeixin responsabilitats

Activitats que es
reforcen
mútuament

Les activitats dels participants s’han de diferenciar, i
estar coordinades a través d’un pla d’acció que es reforça
mútuament

Comunicació
constant

La comunicació constant i oberta és necessària entre els
nombrosos participants per a desenvolupar confiança,
garantir objectius i crear una motivació comú

Suport d’un eix
central

La creació i gestió de l’impacte col·lectiu exigeix d’una
organització per actuar com eix central que porta la
iniciativa i coordina a les organitzacions participants

Projecte de Transformació
Un compromís estratègic ètic

Accions de transformació
Suports per avançar
innovació

Avaluació de la transformació

Projecte estratègic de transformació

aprenentatge

EQUIP DE SUPORT
• JAVIER TAMARIT

PLENA
INCLUSIÓN

• EQUIP TRANSFORMACIÓ DE
FEAPS (Berta González, Laura
Espejo)
• PROFESSIONALS
TRANSFORMACIÓ CO MADRID
• IDOCAL – Vicente Martínez-Tur

ENTITATS QUE S’APUNTIN
AL PROCÉS DE
TRANSFORMACIÓ
PROPOSAT PER PLENA
INCLUSIÓN

• REFERENTS
TRANSFORMACIÓ DINCAT
(Susi Cordón i Susanna Vert)

DINCAT

• PROFESSIONAL EXPERT
que acompanya el Procés
(Núria Ambrós)
• ALTRES PROFESSIONALS
EXPERTS

ENTITATS
(procés
individual)

ENTITATS QUE JA
ESTAN EN EL
PROCÉS DE
TRANSFORMACIÓ I
VOLEN COMPARTIR

• EXPERTS QUE JA
ESTAN ACOMPANYANT
PROCESSOS DE
TRANSFORMACIÓ
• PROFESSIONALS
REFERENTS en temes
concrets

ENTITATS A
TÍTOL
INDIVIDUAL

REGLES DEL JOC
• Compromís de cada equip de informar i donar suport als

grups d’interès (famílies, persones amb discapacitat,
professionals, voluntaris,….) per que col·laborin en el projecte
• Compromís de cada centre per posar a disposició del projecte

les seves dades (extreure dades útils de comparació)
• Col·laboració oberta en tots els aforaments i entorns establerts
• Compartir valors de confiança, lleialtat, sinceritat i respecte
• Compartir amb el resta la seva experiència en entorns de

col·laboració i aprenentatge

Intranet Plena
Inclusión

Web Serveis
Centrats en les
persones

Un sistema intel·ligent de suport a la presa de
decisions per a la transformació

Planificació del Projecte de Transformació als
Centres Ocupacionals (setembre 2015 – Desembre 2016)
Fase 1
AUTOAVALUACIÓ

(de 3-4 mesos)
• Impacte en el
centre en la
QdV de la
persona amb
DID
• Desenvolupa
ment del
centre en
relació a la
proposta de
FEAPS de
SCP
• Vinculació
positiva dels
professionals
amb la seva
tasca

Fase 2
COMPROMIS DE
TRANSFORMACIÓ

Fase 3
PLA DE
TRANSFORMACIÓ

(2 mesos)

(7 – 9 mesos)

• Sessió de
debat i anàlisi
dels resultats
(mètode
surveyfeedback)
• Anàlisi,
priorització i
selecció per a
treballar
• Pla d’acció:
microtransfor
macions
• Compartir
experiències

• Portar a
terme les
accions
plantejades
• Recollir dades
del procés
• Reunions de
debat (equip
de suport i
centres)

FASE 4
COMPARTIR I
TRANSFERIR

• Reconèixer i
compartir
l’experiència
• Determinar
les millors
experiències
per a la
generalització
del projecte
• Trobada
presencial per
compartir les
experiències i
millors
pràctiques

3 IRRENUNCIABLES

www.plena-transformacion.org

1. Promover un liderazgo
visionario y diverso
2. Compartir valores y
creencias en el día a día

5 CLAVES

3. Contar con una
estructura organizacional
flexible y fluida

5. Tejer alianzas con otros
4. Practicar la capacidad
de aprendizaje individual y
organizacional

Eines per l’avaluació

Pla d’acció
Propostes per a la Transformació

PROJECTE DE
TRANSFORMACIÓ

Ens movem
a diferents
velocitats

Iniciem el projecte de Transformació
(octubre 2015)

ACOMPANYAMENT GENERAL
(Núria Ambròs, Susi Cordón i Susanna Vert )

23
ENTITATS

 Una reunió trimestral tots junts
 Anàlisi dels resultats de l’enquesta
d’avaluació inicial
 Propostes de microtransformacions en
base als resultats de les enquestes
 Espai per compartir els processos iniciats
i els dubtes i inquietuds que vagin sorgint
 Sessions de treball per compartir i
generar coneixement

