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CARTAS DE LOS LECTORES

Agraïment per
36 anys de
SIAD
L'any 1983, l'Ajuntament de Palma va crear
un servei de suport a les
persones amb discapacitat que fins a finals del
2019 hem gestionat des
de la Coordinadora Balear de Persones amb
Discapacitat.
Durant aquests 36
anys, el Servei d'Integració i Atenció a persones
amb Discapacitat (SIAD)
s'ha anat transformant,
passant de ser un projecte d'acompanyament a
activitats d'oci i temps
lliure a ser un programa
d'atenció integrat dins els
centres municipals de
serveis socials.
Els inicis no van ser
fàcils perquè tot estava
per fer. Però la il·lusió
d'uns
professionals
-aleshores molt joves- ho
compensava tot. En els
anys 80 no hi havia ni tan
sols programes d'inserció
laboral. Amb la col·laboració del Consell de Mallorca i de l'INEM vam
posar en marxa els primers cursos de formació
professional i al 1993 ja
gestionàvem un programa d'inserció laboral per
a persones amb discapacitat en empresa ordinària.
Amb un pressupost limitat, des de la Coordinadora sempre hem gestionat el SIAD amb la
convicció de què aquest
servei era la porta que facilitava que molts ciutadans i ciutadanes amb
discapacitat poguessin
accedir als recursos que
requerien i perquè s'hagin pogut integrar socialment. Per això, les educadores i els educadors han
fet atenció individual
però també accions grupals (especialment amb
dones amb discapacitat,
persones amb trastorns
de salut mental i joves) i
actuacions comunitàries
en escoles, instituts, entitats culturals, associacions esportives, centres
diversos...
A partir de l'I de gener, l'Ajuntament de Palma
ha
internalitzat
l'atenció individual a
persones amb discapaci-

tat amb la contractació
directa d'un grup de professionals. Per això a la
Coordinadora ens ha
arribat el moment d'expressar
el
nostre
agraïment.
Agraïment a l'Ajuntament de Palma per donar-nos l'oportunitat de
gestionar un servei que
ens ha ensenyat tant sobre l'atenció a la població
amb alguna discapacitat.
Agraïment a la resta
d'entitats del sector per
no competir amb la Coordinadora en els concursos públics que convocava l'Ajuntament; respectant així la nostra
experiència i la necessitat
de donar continuïtat al
servei prioritzant sempre
el benestar de les persones ateses.
Agraïment a les educadores i als educadors que
han passat pel SIAD durant aquests 36 anys i
que, sobretot en els moments complicats, han
demostrat que la vocació
i l'estimació per la seva
feina era el més important. També als professionals col·laboradors (artistes, cuineres, terapeutes,
formadors...) i als voluntaris dels primers anys.
Però sobretot gràcies
als centenars de persones
que hem atès i a les seves
famílies. Gràcies per confiar en la Coordinadora.
Durant tots aquests anys
hi ha hagut, lògicament,
moltes atencions puntuals o limitades en el
temps. Però amb moltes
persones ateses ens vam
conèixer molt joves i ens
hem fet grans plegats. En
aquests casos no s'acaba
res. La relació i l'amistat
continua i les portes de la
Coordinadora
estaran
sempre obertes.
Finalment, només ens
queda desitjar molta sort
i molt d'encert a la Regidoría de Benestar Social,
de l'Ajuntament de Palma, en aquesta nova etapa. I demanar-los que no
oblidin mai d'on venim i
tot el que ha costat arribar fins aquí perquè el
més important han de ser
sempre les persones ateses.
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