Memòria descriptiva dels serveis d’atenció, any 2015

Organigrama funcional. Els òrgans de direcció. La Direcció Tècnica
La Direcció Tècnica és un òrgan de direcció de la Fundació encarregat de la coordinació general
tècnica dels serveis assistencials, rehabilitadors i d’inserció que presta l’entitat. Són
competències de la Direcció la gestió dels diferents serveis d’atenció al col·lectiu de persones
amb discapacitat i les seves famílies.

Direcció
ecció Tècnica

Gerència

Serveis d’atenció a
les persones:

-

-

-

-

Servei d’Ateció
Primària
Servei
d’Atenció a les
persones
sordes
Serveis de
Rehabilitació
(prestació amb
personal propi
i extern)
Servei
d’accessibilitat
i supressió de
barreres
arquitectòniqu
es i de la
comunicación
Programa de
Vida
Independent

Serveis d’atenció
infantil i juvenil:

-

-

-

-

-

Servei de
Desenvolupament
Infantil i Atenció
Primerenca
(SEDIAP)
Espai d’atenció
integral a infants i
joves
Logopèdia
Programa
d’Autonomia Jove
(PAJ)
Taller de dansa i
expressió
corporal.
Altres Tallers
Servei d’Escola
d’Estiu

Serveis assistencials:

Serveis de formació i
d’inserció
SocioLaboral:

Serveis de salut mental:

-

-

Servei de suport
psicològic
Servei d’atenció
domiciliària
Servei
d’acompanyament
terapèutic
Servei d’oci
Servei d’habitatge
supervisat
Taller Ocupacional
La Florida

-

-

-

-

-

Centres
Ocupacionals per
a persones amb
discapacitat
intel·lectul
Centres de dia
per a persones
amb discapacitat
intel·lectual
Centres de dia
per a persones
amb discapacitat
física.
Servei d’habitatge
supervisat per a
persones amb
discapacitat
intel·lectual
ntel·lectual
Servei d’Escola
d’Estiu

-

-

-

-

-

-

Programa de
Formació
Professional
Bàsica
Específic (FPB)
Programa
d’Inserció Laboral
Socioassistencial
(ILSA)
Servei de suport i
d’ajustament
personal i social a
treballadors del
CEO
Programes
d’Inserció
Laboral:
PIL INCORPORA
PIL JOVE
Cursos de
formació per a
l’ocupació.
Programa de vida
independent

Transport adaptat
Prevenció de Riscos Laborals
Suport a Entitats
Entitat i Voluntariat
Equip de Valoració de recursos
Equip de Projectes i captació de recursos Suport a les Noves Tecnologies i Comunicació Protecció de Dades Personals
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