. Fundació Topromi .
Avgda. M. Carrasco i Formiguera 14 . 43110 La Canonja . www.topromi.com

INTRODUCCIÓ

El nostre compromís amb les persones per a construir el seu màxim benestar
L’eix vertebrador de la missió de la Fundació Topromi són les persones amb discapacitat i la
millora de la seva qualitat de vida. Ho fem a través d’actuacions que ajudin a crear relacions
positives i eficaces amb l’ entorn social i laboral a la comunitat a la que pertanyen.
La Fundació Topromi, vinculada fins l’any 2012 a una entitat bancària, busca des d’aleshores
autonomia i sostenibilitat econòmica, sense apartar-se del seu objectiu fonamental: ajudar a
les persones amb discapacitat i a les seves famílies a construir el seu benestar integral, oferint
serveis, suports i oportunitats a cada persona integrant de la nostra fundació de forma
personalitzada.
En la vessant productiva, aquest any hem continuat consolidant totes les línies productives,
hem ampliat el número de clients diversificant els productes i serveis, mantenint la qualitat i,
millorant preus gràcies a l’ampliació de la xarxa de proveïdors. La potenciació del disseny
gràfic ens permet oferir la personalització del producte per cada client, d’aquesta manera tot
el procés productiu es desenvolupat en els nostres tallers; el producte o servei comença i és
acabat a Topromi, amb el consegüent augment del marge de benefici, afavorint també,
l’especialització de tota la gamma de feines que impliquen l’edició impresa.
Vull agrair molt sincerament l’aportació de totes les persones, entitats i institucions que ens
han ofert el seu recolzament, voluntaris, institucions públiques, empreses privades; al teixit
associatiu del barri de Bonavista: comerciants i Associació de Veïns, famílies, treballadors i, a
la Fundació CatalunyaLapedrera pel l’assessorament i suports continus.

M.Paz Baena
Directora de la Fundació Topromi
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LA FUNDACIÓ · DADES 2015
SERVEIS
-

Centre Especial de Treball. Especialitat Arts gràfiques i manipulats.

-

Servei de teràpia Ocupacional i Servei de teràpia ocupacional amb auxiliar.

POBLACIÓ ATESA


Centre especial de Treball (CET): 15 treballadors/es amb discapacitat



Centre Ocupacional:


52 usuaris/àries de Centre Ocupacional



8 usuaris/àries de Centre Ocupacional amb auxiliar

Distribució de la població amb discapacitat
per serveis

CET
20%
COA
11%
CO
69%

EQUIP PROFESSIONAL

Direcció general, tècnica, administrativa i productiva: 3 treballadores.
Atenció directa: 9 treballadors/es.
Manteniment: 1 treballadora.
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CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

15 Treballadors/es amb discapacitat intel·lectual
254.671€ de facturació
15 nous clients fidelitzats
20 nous productes d’Arts Gràfiques confeccionats
El Centre Especial de Treball treballa diferents línies productives dins l’àrea de les Arts
Gràfiques i els manipulats:
-

Disseny, impressió i enquadernació

-

Digitalització

-

Productes de papereria artesanal

-

Manipulats

Durant aquest any també s’està posant en marxa la
destrucció documental confidencial com un servei que
permet complementar en servei de digitalització o bé
per tal de complir amb la normativa de protecció de dades de les empreses.

ACCIONS DESTACADES 2015








Augment de clients de petita-mitjana empresa lligats a tasques
d’arts gràfiques i manipulats.
Campanya d’agendes escolars amb més de 2000 agendes
entregades a les escoles de Tarragona.
Increment del catàleg de productes d’Arts Gràfiques incorporant
noves feines.
Recerca de nous proveïdors de matèria primera més especialitzats
aconseguint preus més ajustats en cada tipus de matèria.
Increment dels proveïdors d’impressió externalitzada, millorant els
processos de gestió, temps i preu de venda.
Optimització global de preus d’Art Gràfiques afavorint un augment
de demanda de pressupostos i l’entrada a noves empreses pels
preus competitius.
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INTERCANVI PROFESSIONAL AMB l’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANÇA
Un grup de 45 persones amb discapacitat provinents de l’Etablissement et service d’aide par
le travail Clothilde Lamborot de la localitat de Dijon que formen part de Association des
paralysés de França van compartir una jornada de treball amb el grup del CET de Fundació
Topromi.
El grup estava composat per treballadors i treballadores amb discapacitat que realitzaven un
viatge de treball per Catalunya. La trobada tenia l’objectiu de realitzar un intercanvi
professional de la gestió i producció que es fan als dos centres i de les característiques del
mercat als dos països.

UNITAT DE SUPORT A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL (USAP)
La unitat USAP ha portat a terme les següents actuacions dins el marc del CET amb
l’objectiu d’aconseguir la màxima autonomia personal, professional i social dels
treballadors/es amb discapacitat:
 Programa de formació continua.
 Programa de formació en prevenció de riscos
laborals.
 Suport a la formació formal i informal fora
del CET.
 Programa de convivència i cooperació.
 Programa de suport a l’oci i temps lliure.
 Programa d’atenció a les famílies
 Accions per a la inserció laboral
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CENTRE OCUPACIONAL

60 Usuaris/àries amb discapacitat intel·lectual
2 Serveis: Servei de teràpia Ocupacional i Servei de Teràpia Ocupacional amb Auxiliar
11 Professionals
50 Activitats i Sortides d’Ajustament personal i social diferents durant l’Any
El Centre Ocupacional s’organitza en dos serveis (teràpia ocupacional i teràpia ocupacional amb
auxiliar). La jornada es disposa en 50% d’ajustament personal i social i 50% activitats d’ocupació
terapèutica.
Disposa dels ratis professionals de treballadora social, psicòleg, monitor/a, administració i
manteniment en funció del nombre d’usuaris.
Les activitats del Centre s’estructuren en base a diferents objectius de treball personalitzats al
voltant de l’autonomia personal, la socialització, la comunicació i les activitats generals i d’ocupació
terapèutica. També per tal de fer la planificació es tenen en compte les propostes dels propis usuaris
i usuàries que posen en comú durant l’assemblea setmanal.

ACTIVITATS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL

TIPUS
D’ACTIVITATS
Cura personal
Habilitats
cognitives
Comunicació
Esportives
Lectura
Maneig Diners
Reciclatge
Taller de paraula
Fotografia
Sortides
Colònies
Altres

REALITZACIÓ
ANUAL
960
480

BENEFICIARIS
STO
52
52

BENEFICIARIS
STOA
8
8

690
480
240
240
230
240
230
25
1
63

52
50
52
52
52
52
52
52
28
52

8
4
8
8
8
8
8
8
3
8
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ACTIVITATS D’OCUPACIÓ TERAPÈUTICA

TIPUS
D’ACTIVITATS
Revisió de
qualitat
Posar enganxines
Comptatge
Plantilles
Embossar
Encaixar
Altres

REALITZACIÓ
ANUAL
240

BENEFICIARIS
STO
52

BENEFICIARIS
STOA
8

240
240
54
200
200
105

42
20
15
52
20
52

0
0
1
8
1
8

ACCIONS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA I ATENCIÓ FAMILIAR

TIPUS
D’ACTIVITATS
Direcció
Psicologia
Treballadora
social
Famílies

REALITZACIÓ
ANUAL
140
240
75

BENEFICIARIS
STO
39
46
18

BENEFICIARIS
STOA
6
7
2

180

52
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ACCIONS DESTACADES 2015








Realiltzació del procés de concertació de les places de Centre
Ocupacional amb la Generalitat.
Augment de les activitats i sortides anuals dins el marc del projecte
global de qualitat d’atenció centrada a la persona.
Iniciació d’un pla d’atenció específic per a l’envelliment de la
població del Centre Ocupacional.
Beneficiaris del Concert Solidari del barri de Bonavista, Tarragona.
Subvenció de l’Ajuntament de la Canonja pel projecte de
Fotografia. Justificació amb despesa pròpia.
Coordinació amb les escoles d’educació especial de la zona per la
derivació de nous usuaris-usuàries.
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LA NOSTRA AGENDA ESPECIAL DURANT EL 2015:


03/02: Reunió de pares i mares dels usuaris i usuàries dels serveis.



25/02: Inici del grup de Voluntaris de l’escola la Salle Torreforta.



25/02: Participació en la reunió constitutiva del voluntariat dels Jocs del 2017.



16-19/03: Colònies a la Neu a la zona de la la Molina.



17/03: Visita de la Casa d’Oficis.



23/04: Celebració de Sant Jordi. Jornada festiva i parada de
venda de productes a la Rambla de Tarragona.



20/05: Sortida al Teatre a veure l’obra “Yo me bajo en la
pròxima. ¿Y usted?” de la Companyia Blanca Marsillach.



28/05: Reunió del Patronat de la Fundació.



03/06: Visita a la Salle Torreforta. Realització d’una obra de
teatre i jocs compartits.



02/07: Visita del grup de l’Etablissement Clothilde
Lamborot de Dijon que formen part de Association des
paralysés de França.



22/09: Celebrem Santa Tecla amb la Capsa Ambulant d’Artistes.



3/10: Celebració de la jornada del “Dia de la Capacitat”. Passeig de les Palmeres.



14/10: Sortida a l’Aquarium de Barcelona.



16/12: Fira d’Entitats de
Tarragona.



23/12: Festa de Nadal.
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