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I.INTRODUCCIÓ
Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat és una entitat declarada d’utilitat
pública des de l’any 1986. Així- a més de treballar en favor del benestar social- estam
obligats a presentar davant el Govern de les Illes Balears la Memòria descriptiva de les
activitats de l’entitat i els comptes anuals. Per aquest motiu- i d’acord amb una ordre
ministerial publicada al BOE de 27 de juny de 2014- realitzam la memòria anual de
l’entitat amb el present format.
Si a finals de l’any 2014 s’aconseguia, per primera vegada, el concert de places amb
l’IMAS per al servei laboral NAU, durant el 2015 s’ha lluitat molt per consolidar
aquesta forma de gestió en tot l’àmbit dels serveis socials i també a totes les Illes. Des
de Coordinadora s’ha treballat i es vol seguir treballant per aconseguir que
l’administració entengui que els serveis que gestionam són fonamentals per a les
persones i que mereixen continuïtat i no dependre de subvencions puntuals.
A nivell de gestió, l’entitat ha mantingut durant aquest exercici la seva xarxa de serveis
i programes amb la novetat que s’ha aconseguit renovar la certificació ISO 9001: 2008
de gestió en qualitat.
Com any electoral també cal destacar molt especialment tot el treball que s’ha dut a
terme- de forma individual o a través del CERMI i del Tercer Sector Social Illes Balearsper fer arribar les demandes del col·lectiu als partits polítics. I també tota la tasca
d’informació amb els nous representants de les administracions més vinculades a la
nostra àrea d’actuació.
I finalment, tot i que la unió d’associacions va tenir lloc al 1978, la constitució legal es
va a dur a terme al 1980. Per tant oficialment Coordinadora ha complert els 35 anys
d’història.
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II. MEMÒRIA D’ACTIVITATS
EXERCICI 2015

1. DADES DE L’ENTITAT
A. Identificació de l’entitat
Denominació
Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat
Règim Jurídic
Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació
Registre d’Associacions
Conselleria de Presidència de la Comunitat autònoma de les Illes Balears
Número d’Inscripció en el Registre corresponent
312000000004 Secció Segona
Data d’Inscripció
3 de juliol de 1980
CIF
G 07084445

B. Domicili de l’entitat
Carrer de Sor Clara Andreu 15. 07010 de Palma (Mallorca).
Tel. 971 498 777
Fax. 971 498 778
C/e: coordina@coordinadora.es
www.coordinadoradiscapacitat.com
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2. FINS ESTATUTARIS
l. Promoure la unitat i la coordinació de les activitats de les associacions de les Illes
Balears dedicades d’alguna forma a les persones amb discapacitat o amb malalties
cròniques, reunint-les en la seva federació sempre que persegueixin els presents
objectius.
2. La defensa dels drets de les persones amb discapacitat.
3. La planificació, coordinació i gestió d’accions, reivindicacions i serveis orientats a
millorar les condicions de vida de les persones amb discapacitat.
4. Vetllar per la inserció social de les persones amb discapacitat, proposant polítiques
educatives, laborals, assistencials i urbanístiques d’acord amb les necessitats
diferenciades de cada una d’elles.
5. La promoció o direcció d’estudis, programes i investigacions en relació amb la
problemàtica de les persones amb discapacitat.
6. El foment de la sensibilització, coordinació i divulgació de totes aquelles qüestions
que facin referència al sector de la discapacitat.
7. El foment de la prevenció de les discapacitats.
8. Representar a les entitats membres de Coordinadora davant qualsevol organisme,
tant públic com privat, en aquelles qüestions que afecten als seus associats i
representats.
9. Qualsevol altre que, de manera directe o indirecte, pugui contribuir a la realització
dels fins de Coordinadora o redundar en benefici de les persones amb discapacitat o
dels seus familiars.
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3. NÚMERO DE SOCIS
34 associacions; 29 associacions membres i 5 associacions adherides. Els socis són
entitats sense ànim de lucre que treballen en favor de les persones amb discapacitat.
ABADIP ( Associació Balear de Dèficits Immunes Primaris)
ABAIMAR (Associació Balear d’infants amb malalties rares).
ABEA (Associació Balear de la Malaltia d’Andrade )
ACCAB (Associació Balear de cardiopaties congènites)
ACCU Mallorca (Associació de malalts de Chronn i Colitis Ulcerosa)
AEMIF (Associació d'Esclerosi Múltiple d'Eivissa i Formentera)
AEMIM (Associació d'Esclerosi Múltiple de Menorca)
AFEM (Associació de Familiars de persones amb problemes de Salut Mental de
Menorca)
AIB LUPUS - Associació Illes Balears de LUPUS
ALBA (Associació de Dones afectades pel càncer de mama)
ALCER Illes Balears (Associació per a la lluita contra les malalties renals)
AMAHC (Associació Mallorquina d’Hepatitis C)
APNEEF (Associació de persones amb Necessitats Educatives Especials d’Eivissa i
Formentera)
ASDICA (Associació de persones amb discapacitat de Calvià)
ASPANADIF (Associació de Pares de Nins i Adolescents amb Discapacitat d'Eivissa i
Formentera)
Associació Balear de Fibrosi Quística
Associació Balear de la malaltia de Huntington
Associació Balear de la malaltia de Parkinson
Associació Balear de la Síndrome X-Fràgil
Associació Balear de Salut Mental
Associació de Malalts de Parkinson de Menorca
Associació de Pares i Amics del Centre Àguila
Associació per a la salut mental GIRA-SOL
Associació “Solidaritat i Teràpia”
ATELBA (Associació que representa a nins i a joves amb trastorn específic del llenguatge)

Coordinadora de Persones amb Discapacitat de Menorca
ES GRIF (Associació de persones amb discapacitat de Sa Pobla)
Fraternitat Cristiana de malalts i persones amb minusvalidesa de Menorca
Fundació Respiralia
HEMOIB- Associació de l’Hemofília i altres Coagulopaties Congènites de les Illes Balears
Lliga Reumatològica de Menorca
Plataforma Sociosanitària de les Pitiuses
REHACER (Associació per a la rehabilitació de persones amb accidents cerebrals de
Balears)
SA COLOMETA (Associació de Familiars de persones amb Discapacitat de les Pitiüses)
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4. ACTIVITATS DESENVOLUPADES, RESULTATS I BENEFICIARIS
A. Identificació de l’activitat
A.1 SERVEI D’ATENCIÓ I ASSESSORAMENT A LES ASSOCIACIONS FEDERADES
Denominació de l’activitat
SERVEI D’ATENCIÓ I ASSESSORAMENT A LES ASSOCIACIONS FEDERADES
Serveis compresos a l’activitat
- Facilitació d’informació interessant pel col·lectiu.
- Suport i assessorament en les convocatòries de finançament.
- Suport a diferents iniciatives de les associacions.
-Gestió de despatxos i de l’aula convertible del Centre Integral d’Atenció a Persones
amb Discapacitat per ús d’associacions.
Breu descripció de l’activitat
El Servei d’Atenció i Assessorament a les Associacions Federades és un servei que gestiona
Coordinadora des dels seus inicis i que està destinat a donar suport a les associacions entitats.
L’objectiu primordial és millorar la qualitat de vida dels col·lectius que representen.
Des d’aquest Servei s’atenen i es dóna suport a les demandes presentades tant des d’un punt
de vista tècnic com polític.
A més de la gestió del dia a dia, del 2015 cal destacar la incorporació d’ATELBA (Associació que
representa a nins i a joves amb trastorn específic del llenguatge) i el viatge que realitzaren la
Directora Gerent i la Responsable de Programes a Eivissa per treballar amb les associacions
Pitiüses.

A.2. SERVEI D’ATENCIÓ I ASSESSORAMENT GENERAL
Denominació de l’activitat
SERVEI D’ATENCIÓ I ASSESSORAMENT GENERAL
Serveis compresos a l’activitat
- Atenció per telèfon, correu electrònic o mitjançant entrevistes de demandes d’informació i
assessorament.
- Tramitació de la derivació a programes i serveis específics.
- Suport en la tramitació de documentació, d’ajudes...

Breu descripció de l’activitat
Des del Servei d’Atenció i Assessorament General s’atén qualsevol demanda d’informació i
assessorament relacionada amb l’àmbit de la discapacitat.
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A.3. SIAD- SERVEI D’INTEGRACIÓ I ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT
Denominació de l’activitat
SIAD- SERVEI D’INTEGRACIÓ I ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT
Serveis compresos a l’activitat
- Atenció individual (orientació i suport).
- Realització d’ itineraris individuals en funció de les necessitats de cada persona.
- Detecció de problemàtiques familiars.
- Intervencions en grups.
- Intervencions comunitàries per tal de facilitar la inclusió de persones i famílies en
situació de dificultat.
Breu descripció de l’activitat
El SIAD és un servei promogut per l’Ajuntament de Palma i destinat a potenciar al màxim
l’autonomia de la persona amb discapacitat, prevenir l’exclusió de nins i joves i fomentar la
seva participació i normalització social.

L’execució d’aquest Servei es du a terme a través d’un equip d’educadors/es distribuïts
pels diferents centres municipals de serveis socials.

A.4. CENTRE OCUPACIONAL ÀGUILA
Denominació de l’activitat
CENTRE OCUPACIONAL ÀGUILA
Serveis compresos a l’activitat
- Desenvolupament d’activitats de l’àrea ocupacional
- Realització de programes de formació permanent
- Actuacions de suport personal i social
- Realització d’ activitats destinades a l’habilitació per la vida diària.
- Gestió de serveis complementaris de menjador i transport.

Breu descripció de l’activitat
El Centre Ocupacional Àguila es va obrir l’any 1990 i actualment disposa de 16 places
concertades amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. L’objectiu és facilitar hàbits
d’autonomia i creixement personal que millorin la qualitat de vida de les persones usuàries.
També es treballa per afavorir la integració social i comunitària.
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A.5. TRÀNSIT
Denominació de l’activitat
TRÀNSIT
Serveis compresos a l’activitat
- Realització de tutories Individuals i entrevistes personalitzades per orientar i
assessorar, permanentment, als usuaris i famílies.
- Elaboració de plans individuals d’inserció laboral
- Recerca personalitzada de llocs de feina.
- Assessorament a les empreses en temes de normativa laboral bonificada per a
persones amb discapacitat.
- Desenvolupament de sessions grupals i individuals de formació en orientació laboral
(FOL).
- Suport per a la recerca i adaptació a nous llocs de feina.
- Seguiment a la incorporació i manteniment del lloc de feina i per a la promoció
laboral dins l’empresa.
Breu descripció de l’activitat
TRÀNSIT és un servei finançat pel SOIB i el FSE destinat a millorar l’ocupació de les
persones amb discapacitat per afavorir la seva inserció en el mercat laboral ordinari.
Des d’aquest servei es treballa per establir vincles de col·laboració amb les empreses
del territori per aconseguir augmentar les oportunitats d’accés i manteniment
d’ocupació dels treballadors/es amb discapacitat.

A.6. NAU
Denominació de l’activitat
NAU
Serveis compresos a l’activitat
1.Realització d’accions formatives i de millora de la competència personal i social de la
persona amb la finalitat d’aconseguir l’accés i l’adaptació a un lloc de treball. Es tracta
de dur a terme programes específics per a l’aprenentatge de les competències
transversals que incideixin directa i indirectament en la millora de la qualificació
professional.
2. Realització d’accions de suport d’orientació laboral i de millora de les competències
prelaborals de la persona amb la finalitat d’aconseguir l’accés i l’adaptació a un lloc de
treball en empresa ordinària a través del model de “Treball amb Suport”.
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Breu descripció de l’activitat
NAU és un servei d’inserció laboral que es va posar en marxa el 9 de setembre de 2014
gràcies a la concertació de 16 places amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. Els
objectius específics de NAU són:
- Aconseguir una ocupació ordinària, real i remunerada.
- Formar en les tasques pròpies de l’ocupació al mateix lloc on es desenvolupa el
treball.
- Integrar laboralment, i per tant socialment, les persones amb discapacitat
-Mantenir l’ocupació i el lloc de feina de la persona treballadora amb necessitats de
suport mitjançant un seguiment sistematitzat

A.7. INCORPORA
Denominació de l’activitat
INCORPORA
Serveis compresos a l’activitat
- Informació, orientació i assessorament a les persones usuàries
- Contacte i col·laboració amb les empreses per facilitar la inserció laboral de
treballadors amb alguna discapacitat
- Recerca personalitzada de llocs de feina
- Realització del seguiment a la incorporació laboral
Breu descripció de l’activitat
INCORPORA és un programa promogut i finançat per l’Obra Social de “la Caixa” que a
les Illes Balears és gestionat per diverses entitats que donen atenció a diferents
col·lectius en situació de vulnerabilitat . L’objectiu primordial d’INCORPORA
Coordinadora és millorar la inserció laboral del col·lectiu de persones amb discapacitat
mitjançant la intermediació laboral.
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B. Recursos humans assignats a l’activitat
B.1 SERVEI D’ATENCIÓ I ASSESSORAMENT A LES ASSOCIACIONS FEDERADES
Tipus de personal
Personal assalariat
Voluntari

Número
1
11

B.2 SERVEI D’ATENCIÓ I ASSESSORAMENT GENERAL
Tipus de personal
Personal assalariat

Número
1

B.3 SIAD
Tipus de personal
Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis

Número
1
10

B.4 CENTRE OCUPACIONAL ÀGUILA
Tipus de personal
Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis
Voluntari
Autònom

Número
2
1
1
1

B.5 TRÀNSIT
Tipus de personal
Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis

Número
1
7
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B.6 NAU
Tipus de personal
Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis

Número
1
2

B.7 INCORPORA
Tipus de personal
Personal amb contracte de serveis

Número
1
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C. Cost i finançament de les activitats

COST
Despeses per ajudes i altres
a. Ajudes monetàries
b. Ajudes no monetàries
c. Despeses per col·laboracions i de l’òrgan de govern
Aprovisionaments
a. Compres de benes destinats a l’activitat
b. Compres de matèries primes
c. Compres d’altres aprovisionaments
d. Treballs realitzats per altres entitats
e. Pèrdues per deteriorament
Despeses de personal
Altres despeses de l’activitat
a. Arrendament i cànons
b. Reparacions i conservació
c. Serveis de professionals independents
d. Transports
e. Primes d’assegurances
f. Serveis bancaris
g. Publicitat, propaganda i relacions públiques
h. Subministres
i. Tributs
j. Pèrdues per crèdits incobrables derivats de l’activitat
k. Altres pèrdues de gestió corrent
Amortització d’immobilitzat
Despeses financeres
Diferències de canvi
Adquisició d’ immobilitzat
COST TOTAL DE L’ACTIVITAT

IMPORT

5.773,44€

907.343,68€

1.528,24€
56.562,02€
15.486,90€
3.049,60€
1.889,80€
3.090,08€
9.658,75€
647,37€
381,01€
35.553,04€
26.829,12€
5.235,46€
2.104,02€
1.075.132,53€
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IMPORT
1.923,20€
25.215,65€
831,98€
12.000€
306.922,41€
310.433,87€
305.245,07€
78.164,40€
5.000€
1.045.736,58€
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D. Beneficiaris/es de l’activitat
D.1 SERVEI D’ATENCIÓ I ASSESSORAMENT A LES ASSOCIACIONS FEDERADES
Número total de beneficiaris/es
Les 34 associacions que actualment estan federades a Coordinadora (29 entitats
membres i 5 adherides).
Classes de beneficiaris/es
Associacions federades a Coordinadora o en procés de constitució.
Requisits exigits per a ostentar la condició de beneficiari/a:
El Servei d’Atenció i Assessorament a les Associacions Federades s’ofereix a totes les
entitats federades a Coordinadora de forma gratuïta tot i que es demana que paguin
una quota anual de 120 euros.
Durant el 2015 aquest servei també ha atès- de forma totalment desinteressadademandes d’informació i/o assessorament puntual d’associacions en procés de
constitució.
Grau d’atenció que reben els beneficiaris/es:
Pràcticament a diari les associacions reben, per correu electrònic, informacions
d’interès: publicacions del BOIB i del BOE, notícies de premsa, convocatòries de
subvenció públiques i privades, revistes digitals del sector....
A demanda de les associacions- per telèfon, correu electrònic o mitjançant reunionses dóna suport per a la presentació de projectes, elaboració de memòries, realització
de gestions associatives...
Un altre servei fonamental del qual es beneficien les associacions més petites amb seu
a Mallorca és la utilització d’alguns despatxos del Centre Integral d’Atenció a Persones
amb Discapacitat del carrer Sor Clara Andreu 15 de Palma.
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D.2 SERVEI D’ATENCIÓ I ASSESSORAMENT GENERAL
Número total de beneficiaris/es
103
Classes de beneficiaris/es
- Persones amb discapacitat i les seves famílies
- Usuaris derivats de les associacions federades.
- Entitats públiques o privades de les Illes Balears.
- Població en general.
Requisits exigits per a ostentar la condició de beneficiari/a:
El servei és totalment gratuït i s’atenen totes les demandes. Si no és pot respondre
adequadament des de cap servei de Coordinadora es fa la derivació oportuna.
Grau d’atenció que reben els beneficiaris/es:
Des d’aquest servei s’intenta donar resposta a totes les demandes d’informació o
d’assessorament que es reben. En el cas de no poder oferir una resposta adequada o
de no poder fer una derivació directe, des de Coordinadora es cerca la informació a
través de COCEMFE, d’altres entitats del sector, d’administracions públiques, etc.
Si és considera oportú es fa un seguiment de les derivacions fetes.

D.3. SIAD- SERVEI D’INTEGRACIÓ I ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT
Número total de beneficiaris/es
Durant l’any 2015 s’ha ates un total de 574 persones
Classes de beneficiaris/es
- Persones amb algun tipus de discapacitat (física, intel·lectual, sensorial, amb
diagnòstics de salut mental o amb pluridiscapacitat) i persones amb necessitats
educatives especials, del municipi de Palma .
- Els progenitors i familiars de les persones amb discapacitat o amb necessitats
educatives especials.
- Persones amb indicis d’una possible discapacitat sense valorar i diagnosticar,
detectats per part dels Centres Municipals de Serveis Socials.
Requisits exigits per a ostentar la condició de beneficiari/a:
-El servei és totalment gratuït però al ser un servei de l’Ajuntament de Palma va dirigit
només als veïnats d’aquest municipi.
-Per accedir al SIAD és indispensable acudir al CMSS corresponent segons el domicili i
sol·licitar entrevista amb l’Educador.
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Grau d’atenció que reben els beneficiaris/es:
Des de cada un dels centres municipals de serveis socials, els educadors ofereixen
atenció individual per tal de:
- Augmentar les habilitats socials i de relació personal.
- Capacitar en autonomia, capacitar en decisions, autoestima i defensa dels drets de
les persones usuàries
- Capacitar i incrementar la xarxa de relacions de les persones amb discapacitat.
- Capacitar en la seva capacitat d’autoorganització del temps lliure.
- Capacitar als joves-adults per a poder realitzar un projecte de futur personal i de vida
independent.
- Incrementar el grau de participació en activitats realitzades en recursos públics,
entitats, associacions o recursos privats.
- Incrementar la participació dels joves i adolescents en grups d’iguals que realitzen
activitats...
- Incrementar la realització de grups d’autogestors.
-Capacitar a pares i mares en la comprensió de la discapacitat i en les capacitats de la
integració.
- Capacitar als pares en habilitats de criança i l’atenció dels fills amb discapacitat.
- Capacitar als progenitors en la creació de grups de suport familiar.
- Assessorar i orientar a voluntaris i persones solidàries per a que facilitin la
participació i integració social de les persones amb discapacitat i/o NESE.
- Orientar a recursos socials, laborals, sanitaris......pertinents
Els educadors també ofereixen Atenció Grupal-Comunitària a través de:
- Intervencions grupals territorials: grups d’habilitats personals i socials, grups de
pares i mares de suport i d’autoajuda i grups de sortides de temps lliure.
- Intervencions comunitàries: organització, creació i foment de recursos de temps
lliure, creació de projectes dirigits al col·lectiu de necessitats educatives especials;
creació, en col·laboració amb entitats i/o serveis, de nou projectes....
-Intervencions grupals centralitzades o intersectorials dirigits a adolescents, joves i
adults que presentin N.E.E. i/o discapacitat i que precisin suport per a una major
integració social.
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D.4 CENTRE OCUPACIONAL ÀGUILA
Número total de beneficiaris/es
19
Classes de beneficiaris/es
Persones amb discapacitat, majors de setze anys, afectades per una discapacitat greu
valorada per un equip multidisciplinar i amb habilitats suficients per participar en les
activitats del centre.
Els actuals usuaris del centre són, majoritariament, residents del municipi de Palma.
Normalment tenen entre 30 i 65 anys i presenten importants discapacitats
intel·lectuals o plurideficiència. Un percentatge elevat té una situació socioeconòmica i
educativa mitja-baixa i els pares tenen una edat avançada. En molts casos són tutelats
i/o atesos pels seus germans o tutors.
La majoria dels usuaris del centre són beneficiaris de la Pensió No Contributiva (PNC)
amb grau de minusvalidesa superior al 75% (ajuda 3ª pel desenvolupament de les
Activitats de la Vida Diària). Des del 2010 molts d’ells també perceben la prestació per
cures a l’entorn contemplada en els recursos ofertats des de la Llei d’Atenció a les
Persones en Situació de Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal.
Requisits exigits per a ostentar la condició de beneficiari/a:
-Tenir acreditada una greu discapacitat amb el Certificat oficial de discapacitat i el grau
de dependència.
- Ser major de 16 anys i menor de 65 anys.
- Figurar a la llista de sol·licitud de centre ocupacional de l’ IMAS.
-Una vegada contemplada al PIA l’assignació d’una plaça al Centre Ocupacional, i una
vegada realitzada la valoració per part de l’ Equip Tècnic d’Admissió de centres de
l’IMAS i obtinguda la seva autorització, l’usuari s’incorpora al centre, on haurà de
passar un període de prova i consolidar la plaça.
Grau d’atenció que reben els beneficiaris/es:
1.Es realitzen Tallers Ocupacionals de restauració, de bijuteria i de paper reciclat.
2.Àrea Cognitiva: Es desenvolupen accions encaminades a millorar i mantenir les
capacitats intel·lectuals dels nostres usuaris. Es treballen diferents capacitats: de
llenguatge, matemàtica, d’atenció i/o memòria i d’orientació espacial.
3.Àrea d’Autonomia Personal: es treballa l’adquisició d’hàbits d’higiene i de
comportament a nivell individual i hàbits domèstics.
4. Àrea d’Autonomia Grupal i Conducta: es treballen les relacions interpersonals amb
els companys i educadors fomentant aptituds col·laboradores, relacions socials i
familiars, formació general i desenvolupament.
5.Fisioteràpia:individual i grupal. Entrenament en ajudes tècniques (aquesta activitat
s’ha pogut desenvolupar durant el 2015 perquè es disposava de finançament privat
(Rotary Mallorca) per a la contractació d’una fisioterapeuta)
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D.5 TRÀNSIT
Número total de beneficiaris/es
145
Classes de beneficiaris/es
Persones amb discapacitat i amb dificultats especials d’inserció.
Requisits exigits per a ostentar la condició de beneficiari/a:
-Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, reconegut per la
Direcció general de Serveis Socials o una incapacitat reconeguda per l’INSS.
-Estar en edat laboral.
-Estar inscrit com a demandant d’ocupació al SOIB.
-Tenir necessitat de suport.
Grau d’atenció que reben els beneficiaris/es:
-Atenció en la gestió d’ofertes de feina i la intermediació laboral
-Atenció en la recerca, la incorporació i el manteniment d’un lloc de feina.
- Valoració i Desenvolupament de les seves competències transversals.

D.6 NAU
Número total de beneficiaris/es
66
Classes de beneficiaris/es
Persones amb discapacitat, majors de setze anys, amb habilitats adaptatives suficients
per aconseguir la inserció laboral però amb necessitats de suport ampli o generalitzat.
Requisits exigits per a ostentar la condició de beneficiari/a:
-Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
-Estar en edat laboral.
- Haver sol·licitat valoració a l’accés al Servei Públic de la Xarxa Ocupacional (Servei de
Formació i Preparació Laboral) i aconseguir la resolució de reserva de plaça per a
persones beneficiàries del concert de places de la Xarxa del Servei Públic de Centres
Ocupacionals de l’ Institut Mallorquí d’Afers Socials.
Grau d’atenció que reben els beneficiaris/es:
Les persones beneficiàries reben una atenció personalitzada en el seu procés de
recerca d’ocupació en empresa ordinària. Es treballa de forma intensiva la millora de
les competències prelaborals amb la finalitat d’aconseguir l’accés i l’adaptació a un
futur lloc de treball.
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En el cas de les persones que ja tenen un treball, reben suport durant tot el temps que
sigui necessari i un seguiment sistematitzat per tal de mantenir el lloc de feina.

D.7 INCORPORA
Número total de beneficiaris/es
65
Classes de beneficiaris/es
Beneficiaris amb un certificat de discapacitat (65) i amb risc d’exclusió (10)
Requisits exigits per a ostentar la condició de beneficiari/a:
Persona amb certificat de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per la Direcció
General de Serveis Socials o bé persona amb una incapacitat reconeguda per l´INSS.
Grau d’atenció que reben els beneficiaris/es:
-Atenció en la gestió d’ofertes de feina i la intermediació laboral.
-Atenció en la recerca, la incorporació i el manteniment d’un lloc de feina.
- Valoració i Desenvolupament de les seves competències transversals.
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E. Resultats obtingut i grau de compliment
E.1 SERVEI D’ATENCIÓ I ASSESSORAMENT A LES ASSOCIACIONS FEDERADES
Resultats obtinguts amb la realització de l’activitat:

Demandes
13%
13%

25%

6%

36%

7%

Disseny proj

Asseso Juri

Federació

Juti Proj

Serveis Asso

Recur Soci

Grau o nivell de compliment dels fins estatutaris:
Coordinadora té, als seus Estatuts, com a primera finalitat “Promoure la unitat i la
coordinació de les activitats de les associacions de les Illes Balears dedicades d’alguna
forma a les persones amb discapacitat o amb malalties cròniques, reunint-les en la
seva federació sempre que persegueixin els presents objectius”. Així dins aquest servei
cal destacar:
-S’ha incorporat a la Federació ATELBA, l’Associació que representa a persones
afectades per trastorn del llenguatge de Balears.
-Ocupació de despatxos: 100%
- S’han ates satisfactòriament el 91% de les demandes fetes des de les Associacions.
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E.2 SERVEI D’ATENCIÓ I ASSESSORAMENT GENERAL
Resultats obtinguts amb la realització de l’activitat:

Demandes
15%

3%

2% 3%
34%

14%
P.Socials

Educació

3%
Acce i A. Tèc

P. Econom

T.Laborals

Dependencia

Legislació

Sanitat

Grau o nivell de compliment dels fins estatutaris:
D’acord amb els objectius de l’entitat d’atendre les necessitats dels ciutadans amb
alguna discapacitat, durant el 2015 s’han pogut atendre satisfactòriament el 87% de
les demandes rebudes.
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E.3. SIAD- SERVEI D’INTEGRACIÓ I ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT
Resultats obtinguts amb la realització de l’activitat:
Durant el 2015, el SIAD ha aconseguit el seu objectiu primordial ja què ha atès a totes
les persones amb discapacitat o amb NEE que han fet sol·licitud. Les 574 persones
ateses es classifiquen en 343 (60%) homes i 231 (40%) dones.
Per tipologia de discapacitat es classifiquen en:
- 187 (32,5%) persones amb discapacitat intel·lectual
- 122 (21%) persones amb problemàtica de salut mental
- 118 (20,5%) persones amb NEE
- 67 (11,5%) persones amb més d’una discapacitat
- 62 (11.%) persones amb discapacitat física
- 5 (1%) persones amb discapacitat sensorial
- 13 (1.5%) persones en procés de valoració
Per edats es classifiquen en:
- Majors de 30 anys: 242 (42%) persones ateses
- De 18 a 29 anys: 118 (21%) persones ateses
- De 11 a 17 anys: 154 (27%) persones ateses
- De 4 a 10 anys: 59 (10%)persones ateses
- De 0 a 4 anys: 1 (0%) persones ateses.

Grau o nivell de compliment dels fins estatutaris:
-En relació a les activitats de temps lliure: un 66% de joves atesos d’entre 11 i 17 anys
han participat a activitats de temps lliure. Entre els nins d’entre 5 i 10 anys hi han
participat un 77% dels atesos.
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E.4 CENTRE OCUPACIONAL ÀGUILA
Resultats obtinguts amb la realització de l’activitat:
Un dels indicadors que es proposa el centre és aconseguir que tots els usuaris
consolidin la seva la plaça. Durant el 2015 s’han produït 2 noves incorporacions però
d’aquestes, 1 era des d’un inici una plaça de durada determinada ja què estava a
l’espera de que els assignessin un altre recurs més específic a les seves necessitats (un
pis tutelat). La segona alta es va produir al desembre.
Al 2015 hem tingut un total de 5 baixes, 3 d’elles s’han realitzat de forma satisfactòria.
Les altres dues, una va ser per defunció i l’altre no s’ha pogut fer la valoració perquè el
motiu de la baixa va ser el trasllat de residència a una altra comunitat autònoma.
En relació al Programa Educatiu Individual ens vam marcar que un 50% de les persones
usuàries del centre assolissin el 50% dels objectius del seu PEI. I aquesta xifra s’ha
superat ja què ho han aconseguit el 65%.

Grau o nivell de compliment dels fins estatutaris:
Des de la direcció es valora que durant el 2015 s’ha aconseguit treballar
satisfactòriament tots els objectius del Centre:
-Adquirir i/o desenvolupar habilitats adaptatives, d’autonomia personal i hàbits socials
(ajustament personal i social) que permetin als usuaris, dins les seves possibilitats,
poder desenvolupar amb autosuficiència una vida més normalitzada.
-Adquirir la capacitació en tècniques d’aprenentatge i desenvolupament d’hàbits
prelaborals que afavoreixin i fomentin el seu desenvolupament personal i integració
social.
- Aconseguir un centre globalment participatiu creant motivacions i interès a les
diferents activitats i participatiu amb l‘entorn.
-Fomentar la comunicació, participació, cooperació i les relacions interpersonals que
millorin la seva qualitat de vida.
-Orientar als usuaris cap als recursos comunitaris adients pel seu desenvolupament
personal (educació, esports, cultura, ..).
- Aconseguir habilitats en la utilització d’eines de treball, així com millorar l’acabat dels
mateixos.
- Fomentar el desenvolupament de la creativitat, la imaginació i l’originalitat.
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E.5 TRÀNSIT
Resultats obtinguts amb la realització de l’activitat:
- Persones usuàries ateses: 145
- Nombre de persones valorades: 218
- Persones derivades a altres serveis: 39
- Persones Inserides: 45
- Empreses col·laboradores: 62
- Empreses visitades: 124
- Nombre d’ofertes de feina aconseguides: 190

E.6 NAU
Resultats obtinguts amb la realització de l’activitat:
-

Beneficiaris: 66
Empreses col·laboradores: 23
Empreses visitades: 71
Ofertes aconseguides: 166
Persones inserides: 33
Contractes aconseguits: 38
Treballadors que superen període de prova: 18
Contractes finalitzats abans de la data prevista: 3
Sortides positives: 3
Baixes valorades: 1
Baixes voluntàries: 9

E.7 INCORPORA
Resultats obtinguts amb la realització de l’activitat:
- Persones ateses: 72
- Persones ateses en risc d’exclusió social: 12
- Ofertes gestionades: 48
- Insercions: 36
- Empreses visitades: 89
- Empreses visitades noves: 54
- Empreses contractants ordinàries: 26
25
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- Empreses contractants noves: 20
- Ofertes gestionades: 58
- Ofertes compartides amb el grup INCORPORA: 16
- Persones inserides amb intermediació: 38
- Persones inserides amb discapacitat: 38
- Persones inserides d’exclusió social: 3

Grau o nivell de compliment dels fins estatutaris TRÀNSIT, NAU i INCORPORA
Entre els objectius de Coordinadora inclosos en l’Article 6 dels seus Estatuts hem de
destacar:
-La planificació, coordinació i gestió d’accions, reivindicacions i serveis referents a
millorar les condicions de vida de les persones amb discapacitat.
- Vetllar per la inserció social de les persones amb discapacitat, proposant polítiques
educatives, laborals, assistencials i urbanístiques d’acord amb les necessitats
diferenciades de cada una d’elles.
Per tant, la gestió dels programes laborals, i els resultats obtinguts en el 2015, són una
mostra molt important de l’alt nivell de compliment dels fins estatuaris.
A més de totes dades quantitatives cal destacar que tots els programes d’inserció
laboral aconsegueixen augmentar els recursos personals per a la recerca de feina de
les persones ateses i millorar les seves habilitats de comunicacions per passar
entrevistes de feina o altres necessitats de la vida quotidiana. Així mateix no podem
obviar la intervenció dels professionals amb molts d’aspectes de la vida de les
persones ateses que van més enllà de les purament laborals.
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5. INFORMACIÓ GENERAL SOBRE MITJANS DE L’ASSOCIACIÓ
A. Mitjans Personals
Personal assalariat fix
Número mitjà

Tipus de contracte

10

Categoria o qualificació professional

Equip Directiu i de Gestió

Personal assalariat no fix
Número mitjà

Tipus de contracte

20

Categoria o qualificació professional

Educadors/es i tècnics d’inserció
laboral

Voluntariat
Número mitjà

Activitats en les quals participen

12
1

Membres del Consell Polític
Taller de cuina al Centre Ocupacional Àguila
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B. Mitjans materials
Centres o establiments de l’entitat
Número

Titularitat o relació jurídica

Localització

3

Propietat de Coordinadora

-Carrer de Sor Clara Andreu 15 baixos de
Palma (Centre Ocupacional Àguila).
-Carrer de Sor Clara Andreu 15 de Palma
(Centre Integral d’Atenció a Persones amb
Discapacitat)
- Carrer de Vinyassa 12 C de Palma (local
actualment llogat)

6. RETRIBUCIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Els membres del Consell Polític i de la Comissió Executiva no reben retribucions.
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7. ORGANITZACIÓ DELS DISTINTS SERVEIS, CENTRES O FUNCIONS EN QUÈ
ES DIVERSIFICA L’ACTIVITAT DE L’ENTITAT
A més del treball dins l’àrea de serveis i que en aquesta memòria queda explicada en
els punts anteriors, Coordinadora treballa intensament representant a les persones
amb discapacitat. En aquest sentit cal destacar la gestió del Consell Polític i de la
Comissió Executiva i l’activa participació en diferents plataformes.
Òrgans de decisió
Com entitat de caràcter associatiu, l’ ASSEMBLEA és el principal òrgan polític de
Coordinadora ja que està constituïda per un representant de cada una de les
associacions que la integren. L’Assemblea General Ordinària corresponent al 2015 es
va celebrar el 4 de juliol. L’ Assemblea aprovà la gestió corresponent al 2014 i les
propostes d’actuació per l’exercici 2015. L’Assemblea també serví per recollir les
inquietuds de les associacions membres.
Per raons de funcionalitat l’Assemblea delega en el CONSELL POLÍTIC la decisió de les
línies d’actuació. Al marge de la seva associació, cal apuntar que cada Conseller i
Consellera treballa en favor dels diferents col·lectius integrats a Coordinadora (amb
discapacitat física, intel·lectual o derivada de malalties cròniques i/o de salut mental) i
de tot l’àmbit geogràfic.
Quan a la COMISSIÓ EXECUTIVA, constituïda pels consellers amb càrrec (president,
vicepresident, secretària i tresorera) és l’organisme responsable- conjuntament amb la
Direcció Gerència- de la posada en pràctica dels acords del Consell, la direcció de les
actuacions i activitats de l’entitat i la coordinació de les diferents àrees i serveis
gestionats per l’equip tècnic.
Representació del Col·lectiu
Els òrgans polítics de Coordinadora tenen com a funció important la representació del
col·lectiu davant l’Administració i la reivindicació de les necessitats no cobertes. Així, i
amb la col·laboració de l’equip tècnic, Coordinadora ha tingut continues reunions amb
els representants polítics i tècnics de les diferents administracions i ha participat en els
següents òrgans:
- Consell de Serveis Socials del Govern Balear
- Patronat de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de
l'Autonomia Personal de les Illes Balears
- Mesa per a l’accessibilitat de l’IMAS
- Consell Assessor per a l’eliminació de barreres arquitectòniques del Govern Balear
- Mesa Palma Accessible
- Taula TAS
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COCEMFE, Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgànica
A nivell estatal COORDINADORA està integrada dins COCEMFE (Confederació
Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica), plataforma que es va
constituir al 1980.
COCEMFE treballa en col·laboració amb altres entitats amb les quals comparteix
interessos comuns. Així és membre fundador del CERMI (Comitè espanyol de
representants de persones amb discapacitat) i membre actiu del Real Patronat sobre
Discapacitat, del Consell Estatal de la Discapacitat, del Consell Estatal d’ONG d’Acció
Social, de la Plataforma d’ONG d’Acció Social, de la Confederació Estatal de Pacients
d’Espanya i de la Coordinadora d’ONGD pel Desenvolupament.
A nivell internacional, COCEMFE ens representa en el Fòrum Europeu de la
Discapacitat, la Internacional de Persones amb Discapacitat, la Xarxa Europea contra
l’Exclusió i la Pobresa i és membre fundador de la Xarxa Iberoamericana d’Entitats de
Persones amb Discapacitat Física.
Des de COCEMFE se’ns envia molta informació del sector de la discapacitat que, si és
oportú, remetem a les nostres entitats. A través de COCEMFE també optam anualment
a la Convocatòria del 0.7 del IRPF i del Pla de Prioritats de la Fundación ONCE.
Durant el 2015 el president de Coordinadora s’ha incorporat com a membre del
Consell Polític de la confederació.

CERMI Illes Balears
El CERMI Illes Balears té l’objectiu de treballar per millorar les condicions de vida dels
ciutadans amb discapacitat i les seves famílies, assumint i encapçalant la seva
representació.
Durant el 2015, el CERMI ha dut a terme les següents accions:
-Reunions mensuals del Comitè Executiu i de la Comissió Permanent per tenir un
coneixement exhaustiu de la realitat del col·lectiu.
- Gestió d’una Comissió d’Accessibilitat que ha representant a tot el col·lectiu ens els
diferents fòrums.
- Reunions dels membres del Comitè Executiu amb els màxims representants polítics
de les institucions balears i insulars per presentar les necessitats del col·lectiu i les
propostes d’actuació i durant el 2015 també amb les formacions polítiques.
-Participació en les reunions periòdiques dels CERMI’s autonòmics.
-Organització del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb una taula
rodona amb representants dels principals grups amb representació parlamentària.
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Tercer Sector Social Illes Balears
El Tercer Sector Social Illes Balears es va constituir al 2010 amb la voluntat d’aglutinar
les xarxes del tercer sector social de les Illes Balears per tal de millorar el benestar de
les persones amb necessitats socials no cobertes.
El treball realitzat per la Junta Directiva durant aquest exercici ha girat entorn a 3
objectius estratègics fonamentals:
1. Defensar serveis de qualitat i interlocució amb l’Administració Pública
2. Coordinar i donar suport a les actuacions de les xarxes de segon nivell
3. Col·laborar amb altres plataformes del sector de tercer nivell
Aquests objectius s’han traduït en les següents accions:
-Reunions amb representants polítics de las Administracions Públiques. Aquesta és
sempre una tasca fonamental de la plataforma però en aquest any electoral amb
comicis autonòmics, municipals i generals ha estat especialment intensa tant amb els
partits polítics com amb els nous responsables polítics.
- Comissió de treball amb el SOIB. L’accés a un treball digne és un dret fonamental de
tots els ciutadans i ciutadanes i un factor fonamental per evitar les situacions de
vulnerabilitat. Per això bona part dels esforços del TSSIB s’han destinat a reivindicar
davant el SOIB polítiques actives de treball.
- Realització i presentació de l’Informe del Baròmetre. El 30 de novembre es va
presentar oficialment el primer Informe de resultats del Baròmetre del Tercer Sector
Socials Illes Balears 2015. El Baròmetre és un projecte del TSSIB de recollida de dades
periòdiques i actualitzades sobre l’aportació del sector a la societat.
-Participació en els òrgans consultius de Caixa Colonya.
- Participació en la configuració del Pacte per l’Educació de les Illes Balears.
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Signatura de la Memòria pels membres de la Junta Directiva o òrgan de
representació de l’entitat

Nom i llinatges
Ramon Salas Tarroja

Càrrec
President

Josefa Torres Hoyo

Secretària

Signatura
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