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1.

Salutació

Enguany destaquem que hem format
65 persones de les quals el 50% les
hem inserit a diferents empreses del
territori Gironí. Sabem l’important que
és per totes les persones que atenem,
poder accedir a una formació adequada a les seves necessitats, ja que és la
peça clau per poder tenir coneixement
d’un mateix, poder-se relacionar amb
els altres, poder exercir els seus drets
i els seus deures dins la nostra comunitat i evitar així el risc d’exclusió social.
Formar-se obre portes per aconseguir
feina, tenir més autonomia i poder arribar, en alguns casos, a fer el pas cap
a una vida independent.
Un altre factor important, que ha ajudat a fer un tomb en les perspectives
de vida d’aquestes persones i que ha
contribuït a millorar la seva qualitat de
vida, ha estat la millora en l’atenció mèdica. Fer un seguiment del seu estat de
salut i abordar temes, que anys enrere
es considerava que anaven en el mateix “paquet” de la Síndrome de Down
i/o de la pròpia discapacitat i per tant
no calia prestar-hi més atenció, també
ha suposat una ajuda per poder evolucionar en l’àmbit formatiu, tenint persones més receptives i més predisposa-

des a assolir nous reptes. Des d’Astrid
21 volem fer un agraïment especial al
Dr. Castro i al seu equip, que desinteressadament, des de l’any 1994, fan
un seguiment periòdic d’acord amb el
programa de salut per a persones amb
Síndrome de Down en edat adulta.
D’altra banda, felicitem, un any més,
als nois i noies del Servei de Teràpia
Ocupacional, per la feina feta amb les
il·lustracions del calendari 2018. Així
com per l’exposició dels quadres originals sota el títol: “Il·lustracions i Narracions”. També volem destacar als
participants i guanyadors del concurs
literari i artístic organitzat pels amics de
la UNESCO i, als nois i noies que s’han
animat a formar part de la “Lliga Genuine”, organitzada pel C.F Girona.
Finalment, estem satisfets i contents dels
avanços que fan totes aquelles persones que acompanyem en la seva evolució i creixement, continuarem apostant
per ells, buscant la forma més adequada de formació, alhora que lluitarem per
transmetre i donar a conèixer les capacitats d’aquestes persones a la resta de la
societat, conscients de la manca d’informació que encara existeix.

Esperem que tota la feina
que fem serveixi per animar als pares novells a què
tinguin perspectives de futur
pels seus fills, alhora que
ajudem a aquelles persones
amb Discapacitat que van
fent anys, a trobar les solucions adequades a les seves
necessitats.
Pilar Albareda
Presidenta de la
Fundació Astrid 21
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2.
falta

Qui som
La Fundació Astrid 21 va ser constituïda
el 18 de febrer de 1989 com Associació
i el 14 de setembre de 1992 esdevenia
Fundació. Som una entitat privada sense
ànim de lucre, d’iniciativa social, integrada per un Patronat, un Equip Executiu i un
Equip de Professionals.

Organigrama
Patronat
Presidenta: Pilar Albareda
Comissió Executiva

Grup de familiars
Comisions externes

Direcció
Sandra Fernández
Departament Tècnic
Àrea
Formació
Judith M.

Àrea
Àrea Vida
Ocupacional
Adulta i Lleure
Judith M.
Lidia M.

Àrea Prospecció i Projectes
Iolanda R.

Àrea
Laboral
Lidia M.

La Fundació

Departament qualitat

Departament econòmic

Àrea Millora Continua
Iolanda R.
Sandra F.

Àrea Administració
i Finances
Hayet B.

Missió
Garantir la qualitat de vida de les persones amb Síndrome de Down i/o Discapacitat intel·lectual, a través de diversos
serveis, pensats per poder donar resposta a les diferents necessitats i demandes
d’aquestes persones al llarg del seu cicle
vital, afavorint així la seva plena inclusió
i participació a la societat.
Respecte
Considerem a les persones amb Discapacitat Intel·lectual com a ciutadans de
ple dret.
Innovació
Potenciar noves metodologies que permetin desenvolupar nous programes
adaptats a les necessitats de les persones
ateses.

Eficiència
Aprofitar la nostra experiència professional en el sector per aconseguir el màxim
rendiment amb els recursos adequats.
Treball en equip
Disposem del personal qualificat, amb
ètica professional i amb la formació adequada per a potenciar un sistema participatiu en la presa de decisions i que
promogui el treball coordinat amb altres
entitats o agents socials.

Complir les normatives vigents
d’aplicació i consolidació del
sistema de qualitat segons la
norma ISO 9001 per tal
de garantir la qualitat del
funcionament de l’entitat
i la satisfacció de les
persones ateses i de
les seves famílies.

falta
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3.

Àrees

3.1 Àrea Formació

falta

NECESSITES SUPORT, ACOMPANYAMENT I ADAPTACIÓ DEL MATERIAL CURRICULAR?
Des de la Fundació Astrid 21, durant el curs
2016-17, hem acompanyat un total de 14 joves en etapa escolar durant el seu procés formatiu, a través de sessions d’autonomia, de logopèdia i de reforç cognitiu.
L’objectiu d’aquest programa és millorar i
potenciar les capacitats de les persones amb
discapacitat intel.lectual que hi atenem, permetent-los d’aquesta manera un desenvolupament més òptim durant el seu pas per l’escola
i l’Institut.
D’altra banda, des d’aquest mateix programa,
també donem orientació i assessorament als centres educatius que atenen a algun dels joves, o
bé que necessiten el nostre acompanyament
per millorar algun aspecte de la seva tasca
educativa envers les persones amb Discapacitat
intel.lectual.
Aquest any 2017 s’han atès un total de 10 centres educatius de Girona i Comarques.
PFI D’AUXILIAR ADMINISTRATIU
Vols formar-te en Auxiliar administratiu?
Durant el curs 2016-17 hem realitzat un PFI
d’auxiliar en activitats d’oficina i serveis admi-

nistratius generals,autoritzat pel Departament
d’Ensenyament i destinat a joves de 16 a 21
anys amb discapacitats intel·lectual.
Hem preparat un grup de 10 joves amb ganes
de formar-se en el camp de l’administració. A
tots ells s’ha fet un acompanyament al llarg del
procés formatiu, així com en el seu primer contacte amb el món laboral.
PROGRAMA INTEGRALS
Aquest és un programa de formació i recerca
de feina, destinat a persones 16 a 29 anys inscrites a l’atur com a demandants d’ocupació i
beneficiaries de la garantia juvenil.
Des del Programa Integrals formem a les persones participants amb l’objectiu de que puguin
trobar una feina adequada a les seves necessitats i preferències. Enguany s’han atès un total
de 19 joves al llarg de tota la formació, dels
quals 6 han obtingut un contracte laboral a una
empresa del territori.
CÀPSULES FORMATIVES
Les càpsules formatives són un espai de formació, relació i treball, que ajuda i acompanya
al jove en el seu procés de canvi i maduració
per mantenir activa la seva ment i perquè pugui
millorar en els aspectes que siguin necessaris.
Independentment de l’etapa vital del jove,
creiem que la formació és una eina que ens permet
adquirir nous coneixements i mantenir-nos actius.

Durant el 2017, hem centrat l’oferta formativa
en càpsules de: Llegim i Escrivim, Creixement
personal, Economia domèstica, Anglès bàsic i
eines per la comunicació, a les que han participat un total de 48 persones.

3.2 Àrea
Ocupacional
SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL
Aquest servei està adreçat a persones adultes
amb discapacitat intel·lectual. Al servei de teràpia ocupacional posem molt d’èmfasi en les característiques individuals de cada usuari, realitzant un treball personalitzat i concret amb cada
participant, a través de l’ocupació terapèutica i
l’ajustament personal, amb l’objectiu de potenciar les diferents àrees de la persona, incidint
positivament en la millora de la seva qualitat
de vida.
Enguany hem atès a 20 persones amb edats
compreses entre els 18 i els 57 anys.

3.3 Àrea laboral
SEGUIMENTS LABORALS
El programa d’Inserció i Seguiments Laborals

acompanya a la persona amb Síndrome de
Down i/o Discapacitat Intel·lectual durant la
seva integració laboral dins el món laboral,
proporcionant-li autonomia personal i suport, al
llarg de tota la vida laboral, per vetllar pel manteniment del lloc de treball així com pel nivell de
rendiment requerit. Aquest recolzament fluctua
al llarg del temps en funció de la situació i les
necessitats de cada persona. El programa es
basa en la metodologia de Treball amb Suport.
Al llarg de l’any 2017, el servei de Seguiments
Laborals ha atès un total de 85 persones.

CURS DE FORMACIÓ
OCUPACIONAL CONNECTA
El curs de Formació Ocupacional Connecta és
un programa formatiu teòric-pràctic, que permet
a les persones amb Síndrome de Down i/o Discapacitat Intel·lectual, adquirir i millorar les habilitats, desenvolupar coneixements, capacitats,
destreses, comportaments laborals i competències professionals per afavorir la seva integració
laboral al mercat de treball ordinari.
Dissenyem itineraris d’inserció laboral individualitzats i personalitzats per cada un dels participants, donant resposta a les seves necessitats
particulars. L’ objectiu final sempre és la inserció
sociolaboral de les persones amb discapacitat
intel·lectual a l’empresa ordinària. Al llarg del
2017 des de Connecta s’han atès un total de
33 persones.

L’objectiu final sempre
és la inserció
sociolaboral de les
persones amb
Discapacitat
Intel·lectual

falta
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Àrees

CURS PUNT FORMATIU INCORPORA
D’OPERARI CÀRNIC
El Punt de Formació Incorpora d’Operari Càrnic, executat per Astrid 21, com a membre del
Clúster Èxit Girona, a través del Programa Incorpora, es va realitzar durant els mesos d’abril i
juliol de 2017.
L’objectiu d’aquest curs és oferir una formació
teòrica-pràctica per tal d’adquirir l’aprenentatge amb tasques de desfer el porc i la formació específica per poder treballar en industria
càrnica. Aquest curs està dirigit a persones del
col·lectiu de risc d’exclusió social, sense discapacitat intel·lectual.
Aquest Punt Formatiu és de tipologia B, això vol
dir que per poder-lo realitzar ha d’existir prèviament el compromís de l’empresa, en aquest cas
de Friselva, de què un cop finalitzat el curs contractarà al 60% dels alumnes aprovats. L’edició
d’enguany dels13 alumnes acreditats, 9 varen
acabar amb un contracte laboral de 6 mesos
de durada, ampliable a 6 mesos més, per esdevenir finalment indefinits.
CURS PUNT FORMATIU INCORPORA
DE REPONEDOR DE GRANS SUPERFÍCIES I MAGATZEMS
El Punt de Formació Incorpora de Reposador/a
de Grans Superficies i Magatzem és una formació que es realitza a través del programa

Incorpora de l’Obra Social de La Caixa, per la
Fundació Astrid 21, més concretament, una formació teòrica-pràctica adaptada a les persones
amb discapacitat intel·lectual, que els aporta
una formació qualificada i específica per a la
millora de l’ocupabilitat.
Té una durada de 300 hores, durant la formació les persones que hi participen obtenen, per
una banda la capacitació tècnica i professional
de Reposador/a de Gran Superficies i Magatzems, d’altra banda l’entrenament i la millora de
les seves Competències Transversals, i finalment
la realització d’unes pràctiques a l’empresa. Per
tant, té com objectiu final el desenvolupament
personal i professional per inserir-se dins el món
laboral.
L’any 2017 hem format un total de 15 persones, amb edats compreses entre els 17 i els 38
anys. De les quals 14 van acabar diplomades.
Les 14 varen fer pràctiques en empresa i 7 varen finalitzar el curs amb un contracte laboral.

falta

3.4 Àrea vida
adulta i lleure
PIS AMIC
El Pis Amic és un projecte que promou la convivència entre persones amb Síndrome de Down
i/o Discapacitat Intel·lectual i estudiants de la
Universitat de Girona, permetent la integració
plena dels participants en la societat actual. Es
basa en la convivència en igualtat de condicions entre els participants, tant pel que fa a les
tasques derivades de la convivència com en el
moment de prendre decisions. Els participants
conviuen en un pis situat a la Residència d’Estudiants RESA - Montilivi.
Al llarg del 2017 han participat en el Pis Amic
un total de 6 persones.
SUPORT A L’AUTONOMIA A LA
PRÒPIA LLAR
Des de desembre de 2015, un dels nois que
havia passat pel Pis Amic va decidir emancipar-se de casa seva i anar a viure sol. A través
de l’equip de professionals de l’entitat, aquesta
persona ha rebut els suports necessaris en les
activitats d’organització de la vida quotidiana,
així com en altres aspectes relacionats amb la
capacitació, les competències i les habilitats socials, per millorar la convivència, les relacions

socials i la participació en el seu entorn més
proper. Garantint que la persona tingui una vida
autònoma i satisfactòria.

falta

LLEURE
Des del Programa de Lleure Educatiu oferim un
espai d’oci als joves amb Síndrome de Down
i/o Discapacitat Intel·lectual amb l’objectiu d’incrementar la seva qualitat de vida, oferint-los
diferents activitats des d’una basant més lúdica.
Tanmateix, a través de les diferents activitats potenciem les relacions interpersonals dels joves i
els hi aportem un benestar i satisfacció tant a
nivell personal com social.
Durant l’any 2017 hem realitzat les següents
activitats:
- Activitats dirigides a fomentar l’expressió corporal i emocional: Dansa i Teatre.
- Activitats formatives-educatives: Informàtica.
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Àrees

- Activitats dirigides a potenciar l’autonomia i la
socialització: les Colles d’Amics.
- Activitat dirigides a fomentar la promoció de
la salut: Cuina.
Totes aquestes activitats les oferim tenint en
compte les propostes i els interessos que manifesten els usuaris i les seves famílies.
Al llarg de l’any 2017 han participat a les diverses activitats de lleure un total de 84 persones.
ATENCIÓ PSICOLÒGICA
Durant el 2017 hem atès un total de 5 persones
i les seves respectives famílies des del Servei
d’Atenció Psicològica. Des d’aquest servei tenim com objectiu principal oferir i facilitar un
espai d’escolta i acompanyament en el procés
vital de la persona i a les seves famílies, proporcionant-los les eines i recursos necessaris per a
resoldre situacions concretes i/o promovent els
canvis necessaris per millorar la seva qualitat
de vida.
AUTOGESTORS
Des del grup d’Autogestors de la Fundació
Astrid 21, creat l’any 2011, fem un pas més
cap a l’autorealització i autodeterminació de
les persones amb discapacitat intel·lectual. Durant aquests 6 anys, els Autogestors d’Astrid 21
s’han reunits periòdicament amb l’objectiu de
crear el seu propi espai per expressar-se i de-

batre sobre assumptes que els interessen, per
poder manifestar les seves necessitats, opinions
i desitjos i millorar les seves possibilitats de triar
i decidir per ells mateixos.
A través del treball realitzat els participants han
tingut l’oportunitat de dirigir la seva pròpia vida
i de participar activament en la societat.
Enguany, han estat els encarregats d’organitzar
el sopar de Joves treballadors d’Astrid 21, com
també, de dinamitzar algunes de les activitats
que es van portar a terme durant la festa d’Estiu
i de Nadal que organitza anualment l’entitat.
Al llarg del 2017 han participat en el Grup d’Autogestors d’Astrid 21, un total de 8 persones.

3.5 Àrea prospecció
Enguany hem visitat a més de 70 empreses per
donar a conèixer la nostra tasca i proposar-los
col·laborar amb l’entitat, a través d’ un lloc de
pràctiques i/o un contracte laboral per les persones que atenem des dels diferents programes
de l’entitat.

falta

Tanmateix, hem acompanyat més de 30 persones en el seu període de pràctiques en empre-

ses del territori Gironí, desenvolupant diferents
tasques dins l’empresa, en funció del perfil laboral de cada alumne (tasques administratives,
tasques de magatzem, de reposició, bugaderia, neteja, entre d’altres).
Finalment al llarg de l’any 2017 hem inserit
al mercat laboral ordinari 33 persones, de les
quals 24 són persones del col·lectiu de Discapacitat Intel·lectual i 9 del col·lectiu de risc d’Exclusió Social.
Al llarg dels casi 30 anys de vida d’Astrid 21,
hem inserit a més de 290 persones al món laboral a diferents empreses del territori Gironí.

3.6 Àrea de salut
Programa d’Atenció Mèdica a Persones Adultes
amb Síndrome de Down:
Escrit del Dr. Castro dirigit a totes les persones
que atenem:
“Ja fa quasi 25 anys que vàrem posar en marxa
el Programa d’Atenció Mèdica a Persones Adultes amb la Síndrome de Down. Aquesta iniciativa va sorgir arrel de la sol·licitud per part de la
Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques ASTRID- 21. En un temps en que la integració a la societat i al món laboral d’aquestes
persones, cada cop estava més normalitzada,
hi havia la manca de seguiment dels problemes
de salut específics d’aquesta part de la pobla-

ció al passar de l’edat pediàtrica a l’adulta.

Personalment vaig tenir la gran sort d’haver estat
l’encarregat de posar en marxa i donar continuïtat a aquest programa. A finals del 1993 jo
sabia de la Síndrome de Down el que havia estudiat durant la carrera de Medicina i poc més,
però era l’últim que havia arribat al Servei de
Medicina Interna de l’Hospital Dr. Josep Trueta
i la Direcció del centre me’n va fer l’encàrrec.
I vaig ser afortunat perquè això m’ha permès
adquirir coneixements que m’han permès ajudar
a resoldre, millorar o pal·liar problemes de salut
i aquesta és la nostra vocació com a metges.
Però també perquè el contacte amb tots vosaltres m’ha aportat un bagatge personal molt important, de normalització de la diversitat, de respecte a l’autonomia de les persones en la seva
potestat de prendre decisions, d’adaptació del
llenguatge i l’acostament als pacients de forma

falta
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4.
individualitzada...
Hem tingut vivències, algunes anècdotes com
la felicitació pel meu sant que em porta cada
any l’Aitor Ramon, alegries com comprovar la
integració de molts a la societat. I algunes tristeses, com l’adéu a alguns dels nostres, com l’Eva
Abellí de la que tinc quadres que ella va pintar
i em va regalar i que ocupen un llocimportant
al meu espai; la Francisca Vivé sempre amb la
rialla al seu rostre.
Al llarg d’aquests anys, he conegut 104 persones amb Síndrome de Down a la consulta, la
majoria provinents de la Fundació Astrid 21 i
d’altres que han arribat per altres vies gràcies
a haver obert aquest camí. Actualment tenim
en seguiment actiu i regular a 68 de vosaltres
amb unes 90 visites al llarg del 2017. A això
hem d’afegir la inestimable col·laboració d’altres Especialistes de l’hospital de serveis com
Cardiologia, Oftalmologia, Cirurgia Maxil·lofacial, Otorrinolaringologia o Dermatologia,
per esmentar els que reben més consultes per
part meva. També afegir la col·laboració amb
l’equip del SESMDI liderat pel Doctor Novell,
amb els vostres Metges de Família i altres Especialistes externs que us visiten a vegades per indicació nostra. Sense tots ells no podríem haver
tirat això endavant.
En quant als problemes de salut més freqüents
destacaria el sobrepès i l’obesitat, alteracions

oftalmològiques, hipotiroïdisme, quadres dermatològics, dentals i trastorns cognitius i del
comportament. En aquest darrer aspecte, fer un
esment a la incidència de la malaltia d’Alzheimer de forma precoç i sovint de difícil diagnòstic i tractament.
El millor indicador de la utilitat del programa va
ser quan ja fa uns anys aquest es va voler eliminar, probablement per manca de sensibilitat de
les estructures directives del nostre hospital en
aquell moment. La resposta per part vostra va
ser forta i majoritària, arribant les vostres veus
fins a càrrecs amb més poder de decisió dins
l’estructura política sanitària, amb el que vàrem
aconseguir que això seguís endavant fins el moment actual.
Sabeu que a vegades ens veiem només un cop
a l’any però us recordo que amb el Programa
teniu un punt de referència per vosaltres i els
vostres Metges de Família i altres especialistes
si sorgeix algun problema i podem ajudar a la
seva resolució.
Acabo ja agraint-vos un cop més tot el bagatge
positiu que m’heu aportat, dient-vos fins aviat i
sobretot desitjant-vos molta Salut.”
Dr. Antoni Castro Guardiola
Especialista en Medicina Interna
Col·legiat 3752

Persones ateses 209

Classificació per Gènere

Persones
ateses

Classificació per Edats
5% 3% 7%

HOMES 52%
DONES 48%

36%
52%

48%

48%

5 - 16 anys
17 - 25 anys
26 - 35 anys
36 - 45 anys
Més de 45 anys

7%
48%
36%
5%
3%

falta
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Dades

econòmiques

FONTS DE FINANÇAMENT
52%
28%
11%
9%

falta

TOTAL INGRESSOS
830.292€
Donatius
169.113€

TOTAL DESPESES
799.060€

Prestació
de serveis
229.470€

4.

Col·labaradors

Ajuntament de Girona
Ajuntament de l’Escala
Ajuntament de Sils
Ascensors Serra, S.A.
Associació Clúster Èxit Girona
Associació Impulsa Fundraising
Assessoria Paredes, S.L.
Bankia en Acción - Red Solidaria
Cambra de Comerç de Girona
Commerz Real Investmentgesellschaft MBH
Consell Comarcal del Gironès
Consorci de Benestar Social de
Girona i Salt
Departament de Treball, Afers
Socials i Família de la Generalitat de Catalunya

Departamnent d’ Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya
Dincat - Plena Inclusió Catalunya
Dipsalut
Diputació de Girona
Down Catalunya
Fons Social Europeu
Fundació Bancària La Caixa
Fundació Metalquimia
Fusteria Saubí
Gironola, S.L.
IMEC Instal·lacions, S.L
Incoropora de “ La Caixa”
Ipsum Insolvències, S.L.P
Lovicoga, S.L.
Moments de Glòria Busquets
Montgó Paradís, S.A.
Moxealjo 2007, S.L.

Pàrquing Plaça Constitució
Girona, S.A.
Pascual Arts Music, S.L.
R.E.S.A. Montilivi
Ruscasa Gestió i Assegurances,
S.C.
Sarfa, S.L.
Serralleria Joan Bosch
Servei d’Ocupació de Catalunya
Teima 1992 Sport, S.L.
Transports Elèctris Interurbans,
S.A.
- TEISA
Universitat de Girona
Wave Control, S.L.

Altres despeses
86.241€

falta
Despeses
d’explotació
209.303€
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Experiències

FRISELVA UNA EMPRESA INCLUSIVA
FALTA NOM ENTREVISTAT,
Departament de RRHH

Què va dur a l’empresa a col·laborar amb la
Fundació Astrid-21?
A Friselva sempre hem tingut la sensibilitat de
treballar amb els col·lectius més vulnerables
de la societat, es per aquest motiu que en el
2012 vàrem voler iniciar conjuntament amb la
Fundació Astrid21 la contractació de persones
amb Discapacitat, en aquests moments comptem
amb 5 persones contractades vinculades a la
Fundació. Aquesta relació i bona entesa s´ha
anat consolidant al llarg d´aquest temps i ens ha
encoratjat per marcar-nos nous reptes de formació en un àmbit que fins ara la Fundació no hi
havia treballat.

Al 2017 vàrem col·laborar conjuntament amb
el programa Incorpora de la Caixa per poder
realitzar un projecte de formació de 20 persones amb situació de vulnerabilitat per la seva
integració sòcio-laboral. Cal dir, que el projecte
va ser un èxit tant per nosaltres com per Astrid21
i es per aquest motiu que en aquest 2018 hem
tornat a repetir el projecte.
Quin suport ha rebut l’empresa per part de la
Fundació Astrid 21?
La Fundació ha estat clau per la seva bona disposició e implicació en els diferents projectes
que hem portat a terme, tant amb les pràctiques i
contractació de persones amb discapacitat, com
amb els darrers projectes de col·laboració de la
formació d´operari/a càrnic.
Com és la relació amb el Prospector?
Molt bona. Té una implicació molt alta en cada
inserció. Primer identifiquem el lloc de treball a
cobrir i revisem que compleixi els requisits que
ens hem marcat conjuntament per poder fer la
inserció de la persona seleccionada per cobrir
aquest lloc de treball.
Com és la relació amb l’educador de seguiment?
Per nosaltres es la persona clau a l’hora de garantir el bon funcionament entre Astrid21, el treballador/a amb Discapacitat i Friselva, per qualsevol incidència que pugui sorgir la comunicació
es vital i el treball que fan els/les educadors/es
amb el personal es excel·lent, també ens ajuden

i ens donen les eines per poder garantir la inserció a l´empresa. Amb la col·laboració d´aquesta
figura els projectes son un èxit.
Què heu aconseguit o en què esteu treballant?
Hem aconseguit sensibilitzar al personal de
l´empresa cap el col·lectiu de persones amb discapacitat.
Quina valoració féu del resultat?
La valoració és molt positiva, és per aquest motiu que continuem col·laborant i treballant amb
nous projectes.
Quina valoració fa de la formació?
En general molt bé, la clau és fer les pràctiques
al lloc de treball per poder consolidar el que han
après a la Fundació.
Quin impacte ha tingut aquesta col·laboració
a la vostra empresa/centre de treball?
L´impacte a sigut positiu, ha permès a l´empresa
fer un pas endavant amb la inserció dels col·lectius més vulnerables i ajudar a consolidar el pla
d´Igualtat que tenim implantant a l´empresa. Ha
sigut positiu perquè hem encetat conjuntament el
nou projecte de formació d´operari/a càrnic, el
qual ha tingut un molt bon resultat.
Recomanaríeu la nostra entitat a altres empreses?
Si que la recomanaríem i de fet ho fem quan
algun/a col·laborador o empresari/a ens demana si treballem amb el col·lectiu de persones
amb discapacitat, sempre ho recomanem i els hi
expliquem la nostra experiència.

Motius?
La tranquil·litat i seguretat que ens dona saber
que tenim la Fundació Astrid 21 al costat amb
totes les persones que hi treballen, son molt professionals i s´adapten a les nostres necessitats.
En definitiva, coincidim i parlem el mateix llenguatge envers a les persones mes vulnerables de
la nostra societat.
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