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DINCAT FEDERACIÓ

RES SOBRE NOSALTRES, SENSE

NOSALTRES

QUÈ ÉS DINCAT

DINCAT EN XIFRES

Dincat Federació vetlla per la defensa i l’exercici ple dels
drets, la dignitat i la millora de la qualitat de vida de
les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i les seves famílies a Catalunya.
Dincat Federació coordina, representa i defensa els interessos de prop de 300 entitats socials repartides per tot
el territori que treballen conjuntament per oferir serveis
i suports que potencien l’autonomia de la persona i que
garanteixen la seva plena inclusió a la societat en totes les
etapes vitals i en tots els àmbits. També promovem la cooperació amb altres agents socials, públics i privats, amb
qui sumem esforços i compartim una mateixa visió i objectiu:
aconseguir una societat més justa, equitativa i igualitària.
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ENTITATS
ASSOCIADES

CARTA DE LA PRESIDENTA

Durant aquest any Dincat ha viscut un
procés de canvi profund que s’ha traduït
en uns nous estatuts, una nova junta directiva i una nova organització interna que
vol donar resposta als reptes actuals i de
futur. Ens hem dotat d’uns nous estatuts
que refermen la missió de defensa de drets
i millora de la qualitat de vida del col·lectiu
i que sobretot volen promoure la participació activa de les
persones i les famílies en la presa de decisions a través de la
creació dels consells de participació i ens hem reorganitzat
internament segons l’etapa vital (infància i joventut, adulta i
vellesa) i les necessitats de suport de la persona (afectivitat i
sexualitat, oci i voluntariat, drets i suport a la capacitat jurídica i autogestió i autorepresentació).

41.900
PERSONES
ATESES

La meitat
persones amb
discapacitat

15.000

També hem fet una aposta clara pel projecte de transformació
dels serveis, un procés que comporta un canvi de mirada cap
a la persona, des de la perspectiva de drets i plena ciutadania,
i qüestiona la manera de treballar perquè situa les persones
i les famílies al centre de les pràctiques i perquè planteja organitzacions i lideratges més horitzontals. Des de la Federació
acompanyem les entitats en aquest camí perquè volem que
siguin les millors com a ponts que són entre la persona i la
societat. Creiem que aquesta és la forma de construir comunitats més fortes, cohesionades i veritablement inclusives.

PROFESSIONALS

ROSA CADENAS PRADOS
Presidenta de Dincat Federació

JUNTA DIRECTIVA DINCAT FEDERACIÓ *
Rosa Cadenas Presidenta
Ferran Felius Vicepresident 1r
Francesc Martínez de Foix Vicepresident 2n
Pepa Muñoz Secretària
Carme Sureda Tresorera
Xavier Ferré Delegat Territorial Barcelona
Salvi Amagat Delegat Territorial Girona
Jaume Verge Delegat Territorial Tarragona
Assumpta Fortuny Delegat Territorial Lleida
Jordi Mir Vocal C.S. Acolliment Residencial
Miquel Madrigal Vocal C.S. Atenció Diürna
Begoña Basterra Vocal C.S. Autogestors
Mariona Torredemer Vocal C.S. Educació
Sandra Merino Vocal C.S. Famílies i Associacions
Joaquim Martrat Vocal C.S. Laboral
Maite Molinos Vocal C.S. Lleure
Josep Tresserras Vocal C.S. Tutela
* Fins a les eleccions de novembre de 2015

6%
Famílies

3%
Tutela

1,5%
Altres

7%
Lleida
8%
Tarragona

8%
Educació
i Atenció
Precoç

10%
Girona

14%
Laboral

929

SERVEIS
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Barcelona
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Segons tipus de servei
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Lleure
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Barcelona
província

Segons distribució territorial

SERVEIS A LES ENTITATS
SUBVENCIONS D’INTERMEDIACIÓ
Dincat proporciona recursos econòmics a les entitats associades
a través de les subvencions d’intermediació:
• Increment de l’import econòmic destinat a organitzacions.
• Augment del nombre d’entitats beneficiàries.
• Elaboració d’una base de dades de les entitats associades i les
subvencions d’intermediació.
La Comissió de Subvencions és considerada una bona pràctica
perquè és un exemple de bon govern, ètica i transparència.
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• Increment de la visibilitat de les persones amb discapacitat i les famílies en els mitjans com a portaveus de les
reivindicacions i protagonistes de les accions.
• Impuls de la Xarxa de Comunicació de Dincat: aposta pel
treball conjunt i l’intercanvi d’experiències entre els responsables de comunicació de les entitats sòcies i la Federació.

• Consens sobre uns acords de mínims respecte l’ordre de copagament en la prestació dels serveis de llars residències, residències i CAE.
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• Creixement d’imputs de Dincat en els mitjans de comunicació: 240 aparicions en televisió, ràdio, premsa i digitals.

Dincat ha informat les entitats sobre les normatives que han afectat a les organitzacions, persones i famílies al 2015. També hem fet
incidència en diferents administracions, directa o conjuntament,
amb diferents entitats del Tercer Sector.
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Activitats
de Lleure

1,7M
€

distribuïts
en

• Hem impulsat accions per fomentar la transparència i el bon
govern en la mateixa Federació i en les entitats associades:
jornades de treball als territoris sobre normativa i eines.

*Inclouen recursos del PIR i IRPF Inversions

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
• L’Aparador de Dincat, la xarxa de visibilitat física i online de
productes i serveis de CETs i centres ocupacionals, ha experimentat un creixement:
- En nombre de visites al web: es tripliquen
- En nombre d’entitats associades
- En visibilitat i suport d’organismes oficials i entitats de referència de la discapacitat i del tercer sector

• Acord de col·laboració amb el bufet d'advocats Gay-Vendrell per
interposar recursos d’alçada sobre l’ordre de copagament.
• Elaboració d’argumentari i proposta de revisió de la Llei de Serveis Socials per incloure un règim de concert diferenciat (dret
a la lliure elecció de la persona usuària, arrelament i atenció
personalitzada integral). En col·laboració amb la Taula del Tercer
Sector, La Confederació i AEES Dincat.
• Al·legacions al règim d'autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del registre d'entitats, serveis i
establiments socials.
• Al·legacions al Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar.
• Taula de treball conjunta Dincat-SISPAP pel nou model de servei
de suport a l’autonomia a la pròpia llar.
• Col·laboració en la Iniciativa Legislativa Popular estatal per
modificar la Llei de Dependència.

INFORME ECONÒMIC
10.705,09€
Ing. financers i extraordinaris

7.784,25€
Desp. financeres i extraord.

23.686,15€
Altres ingressos de gestió

35.276,97€
Amortitzacions immobilitzat

106.445,83€
Prestacions de serveis
INGRESSOS
2.475.286,16€

150.113,54€
Donacions

DESPESES
2.288.552,46€

234.033,86€
Quotes d’entitats
1.950.301,69€
Subvencions

Tècnics responsables Subvencions d’Intermediació Maribel Duaso, Merche Varela i Maria Martínez
Tècnica responsable RSC Maribel Duaso · Tècnica responsable Comunicació Laura Castro

187.774,15€
Subvencions intermediació
231.750,26€
Treballs realitzats per altres

366.506,10€
Altres despeses explotació
1.459.460,73€
Personal

PROGRAMES I PROJECTES
ACCEPTA - JUSTÍCIA

SAFDID – SERVEI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Hem revisat en profunditat l’estructura i funcionament del
programa de justícia, que atén persones amb discapacitat
intel·lectual sotmeses a mesures penals. La redefinició ha comportat millores destacades com:

• Consolidació del grup de Famílies Dincat, que vetlla i reclama els drets de les persones i les famílies mitjançant sessions de treball i accions reivindicatives: manifestació 25-NOV
a la Plaça Sant Jaume i jornada de treball a la Casa del Mar.

• Augmentar el nombre de persones ateses: hem ofert suport a 140 persones (20% +).

• Hem ofert suport directe i hem dut a terme tallers per a
germans (infants d’entre 5 i 10 anys).

• Implantar els models de planificació centrada en la persona i
de qualitat de vida en l’atenció a les persones.

• Hem promogut la participació de les famílies en projectes de
dinamització autonòmica i estatal a través de Plena Inclusión.

• Destinar més professionals al procés de retorn de la persona a la seva comunitat.

• El SAFDID ha crescut en la seva activitat d’atenció i suport:

• Millorar la detecció de persones amb discapacitat intel·lectual
o del desenvolupament en l’àmbit penitenciari.

2.700

• Guanyar més reconeixement de la nostra feina per part del
Departament de Justícia i de Plena Inclusión.
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Hem implantat un nou sistema de planificació en el programa, que facilita la inclusió de les persones amb discapacitat
intel·lectual i visual greu o ceguera en col·laboració amb la Fundació ONCE. La revisió ha generat:
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PADIVA - PLURIDISCAPACITAT

ateses
directament

en grups
de suport

5.170

• Millorar la intervenció dels professionals de l’ONCE en
els centres on les persones són usuàries (entitats amb serveis
d’atenció diürna i escoles): 600 persones ateses.

1.300

• Facilitar que les persones tinguin accés a recursos tecnològics que milloren sensiblement la seva qualitat de vida.

en
formacions

1.300

en actes
reivindicatius

• Augmentar el nombre d’entitats que estableixen un conveni
amb l’ONCE: 18 organitzacions.

TRANSFORMACIÓ
Ètica i Qualitat
• Elaboració del document de referència “L’ètica de Dincat”,
que vol ajudar les entitats a reflexionar sobre com s’estan
respectant i promovent els valors que es consideren claus. Es
presentarà el 2016.

• Treball en xarxa amb les entitats associades sobre els aspectes
ètics de la pràctica professional a través dels espais de reflexió ètica en serveis socials i increment de l’oferta formativa
en aspectes ètics.
• Suport a les entitats federades per estendre els diferents models de qualitat, adaptant-nos a les seves necessitats.
Serveis
• Hem acompanyat les entitats en un procés de transformació,
que té continuïtat durant el 2016, amb l’objectiu d’avançar
cap a una qualitat plena: transformació dels serveis, ètica
i gestió de l’organització.
• Constitució d’una comissió formada per experts en l’àmbit
de l’educació que lidera la transformació en les escoles
d’educació especial.
• Promoció d’espais de reflexió en els equips dels CDIAP per
abordar qüestions com el treball amb les famílies o les pràctiques centrades en la família: 4 CDIAP i 70 professionals.
• Acompanyament a les entitats en la transformació de 30 serveis de centres ocupacionals, llançada per Plena Inclusión.

ACCEPTA - Justícia Pol Cawolinski, Blanca Jaramillo, Hossain Mechaal, Núria Moreno, Carol Pérez, Mª Elena Pérez, Luis Varea i Susanna Vert
PADIVA - Pluridiscapacitat Ana Rodríguez i Marina Fonoll · SAFDID Olga González, Santiago Sánchez, Sandra Laguna i Susanna Vert
Ètica i Qualitat Mònica Platas · Serveis Susi Cordón i Susanna Vert

CIUTADANIA I SUPORTS
EN LA INFÀNCIA I JOVENTUT
• Hem ofert diverses accions formatives
i d’intercanvi per potenciar les competències i habilitats professionals
dels CDIAPs en l'atenció a les famílies
i també hem ofert activitats formatives
a les escoles d’educació especial.
• Elaboració d’un pla d’actuació per
acompanyar les escoles d’educació
especial cap a l’excel·lència i el treball
en xarxa i també cap a l’obertura dels
centres a la comunitat.
• Hem incidit perquè el Departament
d'Ensenyament ofereixi una formació
professional continuada i de qualitat
als alumnes amb discapacitat entre els
16 i 21 anys.

EN L'EDAT ADULTA
Atenció Diürna i Habitatge

• Promoció i acompanyament en els processos de transformació dels centres
ocupacionals per avançar cap a serveis centrats en les persones.

• Incidència política amb la Generalitat
per crear noves places d’acolliment
residencial, per treballar conjuntament
pel nou servei de suport a la llar i per
eliminar el greuge fiscal que comporta
com a programa.

• Trasllat de les nostres dades i propostes
a l’Administració sobre l’estudi del SOI,
que constata que no és el recurs més
idoni per atendre les persones usuàries.

• Seguiment de l’aplicació del protocol
d’accés als serveis d’atenció diürna de les persones que acaben l’etapa
educativa obligatòria.

• Acompanyament a les entitats en el
procés de concertació amb l’edició
d’una guia i elaboració de documents
de complimentació.

• Treball en la promoció de diferents serveis d’atenció diürna adaptats a les persones en procés d’envelliment.

• Negociació i incidència política per revisar els criteris de l’ordre de copagament dels serveis residencials.

Concertació i copagament

AUTOGESTORS I AUTOREPRESENTACIÓ

“Són molt poques les persones amb
discapacitat que tenen poder per prendre
decisions en les entitats i federacions.
Se’ns escolta, però no se’ns fa cas.
Les decisions les segueixen prenent els
professionals. Se’ns ha d’escoltar, però no
només per tenir una discapacitat: molts
de nosaltres tenim idees i coneixements”

Montse García,
Fòrum Oviedo de Plena Inclusión
En la Infància i Joventut Susi Cordón · Atenció Diürna i Habitatge Carme López i Susanna Vert · Laboral Carme López
En la Vellesa i Altres Suports Israel Belchi i Gemma Deulofeu

• Elaboració d’un estudi dels diners de
la dignitat (lliure disposició) de l’ordre
de copagament.
• Incidència amb la Taula del Tercer Sector en la normativa sobre la contractació/concertació dels serveis socials. Revisió i elaboració de models i protocols.
Laboral
Hem vetllat perquè les polítiques actives
d’ocupació recullin les necessitats diferencials de les persones amb discapacitat
intel·lectual i de les entitats que ofereixen
els serveis d’ocupació a través de:
• Incidència política en novetats legislatives i subvencions dels programes per
a l’ocupació.

• Acció sectorial i aliança amb entitats representatives del sector.

EN LA VELLESA I ALTRES SUPORTS

Hem defensat accions concretes per aconseguir els següents objectius:

• Hem incorporat l’ICS, el Departament de
Salut i el Col·legi de Metges de Barcelona com a col·laboradors en la difusió de
les guies de salut per a professionals,
persones i famílies.

• Finançament suficient per a polítiques actives d’ocupació que reverteixin les reduccions pressupostàries.
• Reconeixement per part de la Generalitat de subvencions diferenciades
per a treballadors amb discapacitat
amb especials dificultats de CET.
• Alternatives assistencials per a treballadors en un procés d'envelliment.

• Continuació del projecte Unitat de Suport, servei per a persones en l’etapa
d’envelliment basat en el paradigma de
suports, el model de qualitat de vida i la
Planificació Centrada en la Persona.

• Redefinició necessària del model
d’inclusió laboral de les persones
amb discapacitat intel·lectual.

• Aposta pel treball en estimulació cognitiva amb les persones en procés
d’envelliment.

• Les persones amb discapacitat han participat en trobades locals, estatals i internacionals per discutir sobre problemàtiques, conèixer experiències de reivindicació, reflexionar sobre
temes d’interès mutu i generar solidaritats.
• La participació s’ha estès en tots els actes públics de reivindicació de drets, seguint criteris d’autorepresentació, autodefensa i protagonisme i validant la seva experiència com a
font d’expertesa i legitimitat.
• Hem introduït continguts de suport mutu i estratègies de mediació en les formacions. També hem donat suport a la generació de lideratge, la participació en recerca inclusiva i la
producció de coneixement sobre la participació de les persones
amb discapacitat intel·lectual.
• Elaboració de materials en lectura fàcil per reduir el desigual accés a la informació sobre drets polítics: guia “La vida
política. Claus per participar-hi activament” i díptics electorals.
Autogestió i Autorepresentació Juan Endara

• Hem impulsat xerrades sobre hàbits saludables i sexoafectivitat.

730

1%
Vida
independent

persones
beneficiàries

2%
Accessibilitat
cognitiva
8%
Autodeterminació

PROGRAMA
CIUTADANIA
ACTIVA

110

accions

14%
Benestar
personal
(salut,
sexualitat
i afectivitat)
17%
Autogestió

32%
Participació
pública

26%
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DRETS I SUPORT A LA CAPACITAT JURÍDICA

OCI I VOLUNTARIAT

• Hem incidit i sensibilitzat els operadors jurídics i polítics
per avançar en la resolució de les vulneracions dels drets polítics i la capacitat jurídica.

• Hem elaborat i presentat el decàleg 10 pautes per donar suport a una persona amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament com a client.

- Entrevista amb la presidenta del Parlament de Catalunya i el
Síndic de Greuges.
- Organització de 2 taules rodones sobre capacitat jurídica i
drets amb advocats, jutges, fiscals i partits polítics.

• Constitució d’un grup de treball per dissenyar una guia de
gestió de persones voluntàries amb discapacitat.

• Hem reclamat a l’Administració que deixi de banda models
substitutius i que aposti per sistemes de suport en la presa
de decisions basats en la perspectiva de drets humans.
• L’Observatori de Drets de Dincat s’ha legitimat com a grup
base per a la reivindicació de drets a través d’accions de
sensibilització i formació a persones amb discapacitat, famílies
i també a professionals.

• Elaboració del díptic i rodatge del vídeo d’Això enganxa!, una
campanya de captació de voluntariat per a les entitats associades que es desenvoluparà el 2016.
• Hem organitzat una trobada autonòmica de voluntariat i hem
impulsat accions formatives, presencials i en línia, per a 120
persones del sector.

• Les persones amb discapacitat han estat protagonistes en la
denúncia i reivindicació dels drets polítics, han participat de
manera activa en el disseny i planificació de les accions i han
exercit d’interlocutores amb els representants institucionals,
polítics i judicials.

RECERCA I GESTIÓ
DEL CONEIXEMENT

RECERCA
EFECTES
SUPORT
NUTRICIONAL
Resultats

6 de cada 10 persones perden
pes amb una mitjana del 5,1%

IMC*
+ SALUDABLE
• Finalització de la 1ª edició del títol d'Expert Universitari en Atenció a Persones amb Discapacitat
Intel·lectual i del Desenvolupament.
Dincat i Blanquerna-Universitat Ramon Llull.
Pèrdues
de pes entre

• Desenvolupament de la 2ª fase de la recerca sobre les
situacions de victimització que afronten les persones
amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i les
seves famílies (estudi quantitatiu). Dincat, UB i Fundació
Vicki Bernadet: 33 entitats i 290 persones.

2-5%

• Finalització de l’estudi clínic sobre els efectes del suport
nutricional en la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat intel·lectual amb sobrepès o obesitat.
Dincat, Fundació Finestrelles i experts en nutrició.
• Disseny i desenvolupament d’una formació sobre Introducció a la recerca en l’àmbit de la discapacitat
intel·lectual. Eines i procediments (30h). Dincat i Universitat Autònoma de Barcelona: 12 professionals.

AUGMENT
freqüència i durada
ACTIVITAT FÍSICA

* IMC (Índex Massa Corporal)

Drets i Suport a la Capacitat Jurídica Mònica Platas · Oci i Voluntariat Cristina Herreros

Millora en
analítiques
de sang
i tensió
arterial

FEM XARXA
Síndic de Greuges de Catalunya · European Platform of Self-Advocacy · Institut Català de la Salut · Consorci de Serveis
Socials de Barcelona · Institut Municipal de Persones amb Discapacitat · Districte de Les Corts · Cambra de Comerç
de Barcelona · Xarxa d’Economia Social de Barcelona · Inclusion Europe · Plena Inclusión · Taula del Tercer Sector
Social · COCARMI · La Confederació · AEDIS · ACTAS · Ammfeina SMC · Federació de Cooperatives d'Ensenyament
de Catalunya · Taula de Participació Social de Catalunya · Col·legi de l’Advocacia de Barcelona · Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya · El Periódico de Catalunya · Campanya Mundial per l’Educació · Casal d’Infants del Raval ·
Universitat de Barcelona · Universitat de Girona · Universitat Oberta de Catalunya · Universitat Catòlica de València ·
Fundació Vicki Bernadet · Hospital Clínic · Hospital Moisès Broggi · Parc Sanitari Sant Joan de Déu · Institut
d’Assistència Sanitària de Girona · Consorci Sanitari Integral · Equips d’Atenció Psicopedagògica (EAPs) · Treball Social
Hospital Clínic i Hospital Sant Joan de Déu · CSMIJ · Sems-DI Numància · Col·legi de Metges de Barcelona · Instituto
para la Atención e Investigación en la Discapacidad Intelectual y Desarrollo · Associació Diversitat i Ciutadania ·
Escuela de Pensamiento Libre · Coordinadora d’Entitats Tutelars · Encaix · Plataforma del Voluntariado de España ·
CEAR · Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada · Nestlé · L’Estoc · Cercles 360º
COL·LABOREN

Joan Güell, 90-92 baixos · 08028 Barcelona
T. 93 490 16 88 · F. 93 490 96 39
info@dincat.cat · www.dincat.cat
grupdincat

@grupdincat

