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INTRODUCCIÓ
Acaba un any ple d'incertesa i ens toca fer balanç, ha sigut molt
estrany, però l'hem superat àmpliament amb perseverança, ganes
i força. Hem pogut més o menys dur a terme unes quantes metes
de les quals ens havíem proposat (no tot a causa de la pandèmia i
a la manca de recursos). Us podrien inundar amb xifres i dates de
tota mena, no obstant això, ens deixaríem moltes coses al tinter.
També tenim moltes històries, que ens han colpejat fortament i
que continuem tenint en compte.

Així doncs, encetem un altre any ple de reptes i noves fites per a
complir i esperem que sigui millor que el passat i puguem assolir-
les totes. 



Volem continuar defenent i donant aixopluc a les persones que
necessiten teràpies, a la mainada menys afortunada, a la diversitat
funcional, defensant drets, millorant la vida de les persones
vulnerables de la tercera edat i dels diferents casos que ens
arriben.

Hem decidit que aquesta memòria sigui curta i concisa, no
inclouran gaires fotos, tan sols parlarem de l'aconseguit i del que
volem portar a terme aquest any. Els reptes són importants
perquè les mancances a la nostra ciutat i entorn cada vegada són
més àmplies i sagnants, necessitem tota l'ajuda possible de
l'entorn.



La nostra visió és convertir-nos en un moviment reconegut per
organitzar-se entorn dels projectes de vida de les persones i els
seus familiars, donant suport amb quantitat, qualitat i ètica per
aconseguir-ho.

Valors ètics

 Dignitat, respecte, igualtat, justícia, compromís, responsabilitat,
integritat, confiança, felicitat i solidaritat. La nostra missió des del
nostre compromís ètic, amb suport i oportunitats, que cada
persona i la seva família puguin desenvolupar el seu projecte de
qualitat de vida, com a ciutadans de ple dret en una societat més
justa i solidària.

Valors



Valors d'eficiència

Cooperació, treball en equip, qualitat i millora continua.
 

Valors de creativitat

Obertura mental, innovació, passió i il·lusió.
 

Compromís amb l'ètica

A ASIF tenim un compromís ètic i uns valors que orienten totes les
nostres accions. El compromís ètic, plasmat en el nostre codi, es
refereix a la relació amb les persones i els seus familiars. A més a
més, comptem amb un codi de conducta pels treballadors i amb
un codi de conducta pels integrants dels òrgans de govern,
administració i gestió, així com el codi de bon govern de plena
inclusió.



Compromís amb la qualitat

Estem compromesos amb la permanent cerca d'excel·lència en la
gestió de l'atenció a totes les persones ateses i amb la satisfacció
d'aquestes. Per aquest motiu continuem desenvolupant el II Pla de
millora dintre de l'etapa de desplegament del sistema de Qualitat
Plena del que ja hem realitzat el 95% de les accions programades.

 Protagonista del seu projecte de vida

Millorar la qualitat de vida de les persones a les quals donem
suport és el pilar sobre el qual s'assenta la nostra feina.
Aconseguir que cada persona sigui protagonista de la seva pròpia
vida amb plena autonomia, poder de decisió, llibertat i l'efectiu
exercici dels seus drets i deures, així com ser inclosa com a ciutadà
de ple dret. Comptem amb eines que ens ajuden a aconseguir-ho:
PSI: pla de Suport Individual 93% dissenyats (70%) d'obtinguts.



Autogestió i autodeterminació

1 grup d'autogestors, 2 grups d'autodeterminació.
Desenvolupament de projectes i tallers per potenciar la seva
autonomia i capacitats per prendre decisions.
A més a més, es fomenta la seva participació directa en activitats
internes i externes.
Per ASIF la família és el pilar principal per les persones a les quals
els hi donem suport, per la qual cosa diàriament treballem per
millorar la seva qualitat de vida.
Els diferents professionals donen vàries ajudes: de resposta,
informació i orientació sobre ajudes, recursos, centres i serveis
sobre l'entitat o qualsevol altra qüestió; suport emocional;
formació per millorar les actituds i aptituds, coneixements i
destresa dels familiars per afrontar diferents situacions de la seva
vida.



Serveis de respir en el qual s'atén a la persona de forma puntual
perquè els familiars disposin de temps per conciliar la seva vida
personal, familiar i laboral; dinamització per oferir espais de
trobada perquè els familiars puguin compartir les seves
experiències, inquietuds i coneixements entorn de temes variats
fomentant el suport mutu.

Equip humà

A ASIF considerem als treballadors com el capital més gran humà,
sense els quals no seria possible complir amb la nostra missió.



Formació

Aquest any hem obert un nou espai destinat a la formació de
grans i petits, això ens permet ampliar el nostre servei, donat que
gràcies a això disposem de diferents aules.
En col·laboració amb ACRA podem oferir una gran varietat de
cursos gratuïts destinats a:
- Persones que cotitzen per Règim General, Autònom o que estan
en situació d'ERTO.
- Persones en situació d'atur: places limitades.
- Els treballadors de l'administració pública: places limitades.
Per part nostra, els cursos que oferim són destinats als nostres
treballadors per poder complementar el currículum i puguin
ampliar els seus coneixements en el seu àmbit de treball.



Hem obert un nou local el qual hem anomenat ASIF formació, està
encarat a cursos i reforç escolar per nens. Gràcies a l’oportunitat
de poder ampliar els nostres espais hem pogut donar un aspecte
encarat en la formació i optimitzar l’espai amb pissarres
electròniques i altres medis per poder facilitar l’aprenentatge.

ASIF formació



Gent Gran
Volem donar la màxima comoditat i benestar en els nostres
serveis, per això, els més grans compten amb un ventall de serveis
que ofereix l'associació com perruqueria, podologia, transports,
fisioteràpia, teràpia ocupacional, psicologia, espai lúdic i per
descomptat el nostre servei de cuidadores.
Per poder donar un servei adequat als nostres usuaris la
comunicació amb els serveis socials ha de ser constant en el SAD,
gràcies a això podem portar a terme el programa individual
d'atenció (PIA) que ofereixen els serveis socials.
Seguim amb el nostre servei de gratuïts i semigratuïts per
persones amb baixos recursos econòmics, el qual ens permet
continuar donant servei a tothom qui ho necessiti.
Referent a l'espai lúdic seguim amb la idea d'ampliar els nostres
grups i poder reduir la llista d'espera.



Reforç escolar
Durant aquest any hem pogut incorporar un nou espai on poder
fer les classes de reforç escolar i poder millorar l'ambient de
treball. Durant aquest any tots els nens que venen al nostre centre
han experimentat una millora en les seves notes, cosa que ens
alegra molt.
Mantenim el nostre servei de gratuïts i semi-gratuïts donant
oportunitat a tots els nens per poder millorar, així com continuem
col·laborant amb Caixa Proinfància i el seu programa de millora
curricular.



la TPS forma part del departament de justicia de la Generalitat de
Catalunya, les entitats que formen part de la comissió permanent,
les escollides com a representats, es reuneixen amb la direcció de
la SMPRAV i són les responsables de facilitar el funcionament de
les comissions de treball, juntament amb representants del
Departament i amb el suport del/la coordinador/a de la TPS de la
qual la nostra associació en forma part..

TPS



Acceptem donacions tant en efectiu com en especies, les quals són
benvingudes i es reparteixen a aquelles persones que ho
necessiten de forma tant equivalent com és possible.

Tota persona que hagi fet un donatiu pot demanar a l’associació el
paper corresponent per fer la declaració de la renda.

De la mateixa manera que acceptem donacions, durant aquest any
hem pogut ajudar per la gran fam de Madagascar amb mitja tona
d'aliments, material d'infermeria, mascaretes, 600 litres d'aigua
potable en ampolletes i 6 caixes de material escolar a través de la
ONGD Mandioca- Madagascar.

 

Donacions



Col·laboracions
- Ciel bleu
- Amics solidaris els almogàvers de l'Empordà
- Universitat oberta de Catalunya.
- Ksameu.
- Grup Mifas.
- Institut Cendrassos.
- Fundació tutelar de l'Alt Empordà.
- Caixa Proinfància.
- Fundació Vergès Ginjaume.
- Siglo XXI
- Associació catalana de recursos assistencials.
- Incorpora de la caixa.
- Consell comarcal de l'Alt Empordà.
- Ajuntament de Vilamalla.









Associació de Serveis Integrals de Futur
C/ Sant Llàtzer 20, baix

17600 Figueres
872 024 281


