Des de 2001, desenvolupem projectes, programes i serveis per a
l‘atenció integral de persones amb diversitat funcional per a la
millora de la seva autonomia. Inscrita al Registre de Fundacions
de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1648.

Eixos d’acció

Serveis

Garantir un futur digne i òptima qualitat de vida a les persones
amb diversitat funcional i les seves famílies des d’un abordatge
integral, individualitzat i integrador.

- Participació en xarxes.

- Implicació de les persones ateses.

Missió

- Qualitat i millora contínua.

- Treball comunitari.

- Transparència.

- Participació activa de les persones ateses.

- Valor afegit ecològic i social.

- Atenció centrada en les persones.

Visió
La Fundació Privada Astres vol ser una entitat:
Participativa amb el seu entorn i englobada en el projecte corporatiu de Plataforma Educativa.
Reconeguda per la qualitat en l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental i les seves famílies.
Desenvolupa la seva acció amb responsabilitat i eficiència,
essent generadora de coneixement.
Creu en la complementarietat, treball interdisciplinar i en xarxa i
l’ètica professional.

Valors
L’entitat es soste sobre els següents valors: innovació, creativitat, qualitat, control financer, sostenibilitat, compromís, implicació social i confiança.

Participació en xarxes
Corve - Associació.
Xarxa de vida independent - AjuntaDincat - Discapacitat intel·lectual Catalunya. ment de Barcelona.
Créixer - Associació Cluster.

Acidh - Associació Integració i desenvolupament intel·ligència límit.
Aecoc - Associació de fabricants i
distribuïdors.

Coordinadora centres per persones
amb discapacitat intel·lectual de
Catalunya.

Serveis d’Acció Social: Recursos de tipus residencial i assistencial de diferents
tipologia adreçats a persones amb diversitat funcional i/o malaltia mental.
Residència: Servei d’acolliment residencial especialitzat per persones amb diversitat funcional, malaltia
mental i/o trastorns de conducta que ofereix atenció
24h i activitats diürnes d’ajustament personal, social i
ocupació terapèutica.
Llar Residència: Servei d’acolliment residencial, temporal o permanent, per a persones amb un grau de discapacitat intel·lectual, igual o superior al 33%.
Pisos Pont: Habitatges assistits per persones amb
diversitat funcional on poden fer vida autònoma i
independent, amb el suport de personal tècnic en
activitats de la vida diària, a la pròpia llar i la comunitat.
Centre Ocupacional: Servei d’ocupació activa per a
persones amb diversitat funcional per tal que assoleixin
la màxim integració social i personal.
Suport a l’Autonomia: Servei per a persones amb diversitat funcional i/o malaltia mental que els acompanya
en les seves activitats de la vida diària, tant a la pròpia
llar com en la comunitat, possibilitant i potenciant la
seva autonomia.

2 Serveis
60 Places residencials
65 Persones ateses
2 Serveis
26 Places residencials
26 Persones ateses
16 Places residencials
16 Persones ateses
2 Serveis
69 Places
70 Persones ateses
3 Serveis
(Barcelona, Girona
Terres de l’Ebre)
87 Persones ateses

Serveis Productius: Es desenvolupen a través dels Centres Especials de Treball
(CET) on l'objectiu és productiu però la seva funció és social.
Centre Especial de Treball (CET): Centres d’activitat
productiva que asseguren un treball remunerat a persones amb diversitat funcional que garanteixen la seva
integració laboral.

2 Serveis
81 Professionals
72 Girona
9 Terres de l’Ebre

www.fundacioastres.org
C/ Garrotxa, 7 baixos
17006 – Girona
Tel: 972 40 54 54

C/ Vilardell, 29 entresòl 2ª
08014 – Barcelona
Tel: 93 144 04 20

C/ Av. de la Pau, 178
43580 – Deltebre
Tel: 977 05 92 66
Fons social europeu

Unio Europea

Amb el suport de:

Serveis assistencials,
residencials i laborals
per a persones amb
diversitat funcional

Amb la col·laboració de:
Qualitat: Disposem d’un sistema de

Grup motor de participació, pel

gestió de la qualitat d’acord amb la

foment de la participació tant de

norma ISO 9001.

persones ateses com treballadores.

sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat i expressió de gènere.
Comissió d’Igualtat que vetlla per la seva aplicació i d’un protocol contra l’assetjament
Pla d’igualtat: Disposem d’un Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Una
nal. A més compta amb un Espai de Reflexió ètica.
amb la voluntat de ser, un element de millora i transformació de la nostra tasca profesioCodi ètic: L’entitat disposa d’un codi ètic a disposició de totes les persones treballadores,
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Memòria

Participació en la governança

Dades dels nostres serveis

Equip humà

SERVEIS ACCIÓ SOCIAL

124

Distribució per edat

121

Distribució per serveis

Professionals Acció Social

5,7%

1,2%

1,2%

26,1%

21,5%

22,3%

27,7%

18 - 20 anys
21 - 30 anys
51 - 65 anys
31 - 40 anys
41 - 50 anys
+ 65 anys

33,1%

(3)
(56)
(68)
(72)
(58)
(3)

(65)

Residència
Llar residència
Pisos pont
Suport a l’autonomia
Centre ocupacional

121
Professionals

(26)
(15)
(87)
(70)

36

85

Professionals serveis productius

15

16

Professionals serveis centrals

Mitjana edat professionals

38

En risc d’exclusió
social

9,9%

35
anys

81

25%

24,7%

26,6%

35
anys

94

Professionals
en plantilla

159

104

Persones ateses

Mitjana edat professionals

42
anys

36
anys

Formació per professionals

85

Persones
formades

58

Pla formació
intern

3.378

Voluntariat

28

Cursos
realitzats

27

Formació
externa

3

552

Hores

8

5

Practicants

10

Estudiants
universitat
(UdG, URV, UOC)
i instituts.

Hores

Formem part i participem en la xarxa d’organitzacions d’economia
social Plataforma Educativa, on actuem complementàriament i
col·laborativament, per tal d’optimitzar els recursos, aprofitar
l’expertesa i créixer en innovació social per millorar la qualitat de
vida de les persones amb menys recursos i/o en situació de risc.

Dades sostenibilitat

Distribució per serveis
(69)

Residència
Llar residència
Pisos pont
Suport a l’autonomia
Centre ocupacional

(19)

57,0%

(6)

10,7%

(14)

11,6%

(13)

15,7%

L'entitat està treballant per a la implantació d'un sistema de gestió
ambiental que segueix les directives europees fomentant el desenvolupament de les anomenades 4R per tal d’establir una gestió adequada
dels residus, que garanteixi la protecció del medi ambient: reduir, reutilitzar, reciclar i repensar.

5%

SERVEIS PRODUCTIUS

72,6%

Professionals

Tipus discapacitat

Llum

Aigua

Gas natural

Gas Propà

Gasoil

27.210

482.041,95

9.823,50

197.642,99

51.328,50

40.623,42

Kgs

Kw

Litres

Kw

Kgs

Litres

27,4%

Amb certificat discapacitat

15

Biomassa

Dades econòmiques

Sense Certificat
discapacitat

Ingressos de l’activitat‘18

38

Grau discapacitat

Ingressos

4,5 %

Inversió social

1,8 %

1,5 % 3,4 %

11,2%

5,4 %

72,4%
29,4%

19,4%

6,7%

59,4%

22,4%

71,3%

1,5%
Psíquica
Malaltia mental
Física/psíquica
Física

6.825.204,04€

33% a 50%
51% a 65%
més de 65%

Prestació de serveis
Subvencions públiques
Subvencions privades
Altres ingressos

8,5 %

13,8 %

67,4%
Manteniment persones ateses
Manteniment centres
Inversió en capital humà
Reserves
Amortitzacions i despeses financeres
Administració i gestió

