
Treballem per un 
nou model social

En què consisteix l’experiència?
És un projecte pilot que treballa en la inserció laboral d'un col·lectiu tan
desfavorit com són les persones afectades de paràlisi cerebral amb una
afectació severa, amb un alt grau de dependència física i amb una baixa
formació i capacitat d'accés a un lloc de treball de qualitat al mercat laboral
ordinari.
La Fundació Catalana per la Paràlisi Cerebral, amb aquest projecte, canvia de
paradigma, passa de ser una entitat que només presta serveis a persones
amb paràlisi cerebral, a prestar serveis a la societat a través de treballadors
afectats de paràlisi cerebral.

El programa es dissenya per donar cobertura a una realitat molt específica
de persones afectades de paràlisi cerebral, amb greus problemes de
motricitat fina i gruixuda però amb altres capacitats. Serveis educatius es
planteja com intervenció en un nou sector d’activitat i com a continuació
natrual del projecte pilot d’inserció laboral com a monitors i monitores de
sensibilització, realitzant xerrades per donar a conèixer la discapacitat en
centres educatius de Catalunya mitjançant la fórmula de treball amb suport.
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Etapes:
1. Formació: a través del treball d’equips amb un elevat coneixement del

col·lectiu i de les seves dificultats i capacitats, els participants es formen
en conceptes bàsics de comunicació i alhora analitzen de forma reflexiva
la seva realitat perquè puguin ser docents d’aquesta en diferents àmbits
que ells i elles coneixen bé.

2. Execució del servei: El treball a realitzar es basa en prestar serveis
educatius de forma estandarditzada i continuada en el temps, impartint
sessions especialitzades de sensibilització i difusió de la paràlisi cerebral,
de la discapacitat i els valors humans, a centres educatius de primària,
secundària, formació professional i universitats, a banda de les
conferències i jornades obertes a tothom. Les accions es divideixen entre
la prestació de serveis educatius i les accions formatives i d'inserció
socio-laboral. Estaran totes elles orientades a enfortir l'àmbit social de
les persones amb paràlisi cerebral i evidenciar les capacitats i
potencialitats d'aquestes.

3. Avaluació i reconeixement: L’avaluació del projecte estarà en la
viabilitat de la inserció laboral de les persones amb paràlisi cerebral, el
reconeixement a mig i llarg termini vindrà del nivell d’ocupabilitat
d’aquestes persones en el desenvolupament d’aquesta tasca, i alhora, a
curt termini, en cada sessió de servei.

4. Totes les accions estan focalitzades a enforitr l’àmbit relacional i social
de les persones amb paràlisi cerebral.

Qui participa? 
Els agents del projecte, a l’hora persones beneficiàries a mig i llarg termini,
són les persones severament afectades i sense opció d’inserció laboral. La
destinatària del seu servei és la població del municipi on es desenvolupi
l’acció o a les persones que formen part de l’entitat on es realitzi l’acció.

Què es pot aprendre? 
Habilitats comunicatives i socials (específiques dels col∙lectius a qui
s’adrecen).
Tècniques d’organització del discurs.
Organització del treball i acceptació del treball colaboratiu i en equip.
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Quin servei es fa?
Sensibilització i difondre les característiques de la paràlisi cerebral, de
la discapacitat i els valors humans, a centres educatius de primària,
secundària, formació professional i universitats, a banda de les
conferències i jornades obertes a tothom.

Per què és rellevant?
Perquè amb aquesta activitat s’ha creat un nou jaciment d’ocupació de
serveis educatius amb personal especialitzat en discapacitat.
Perquè té en compte la perspectiva de futur, el projecte en sí es
planteja com un projecte de continuïtat en el temps, i l’objectiu va més
enllà del propi servei.
Perquè té un alt component de difusió i comunicació, tant del projecte,
com de la realitat que aborda.
Perquè la formació és un pilar fonamental del projecte, i aquesta és de
qualitat i amb un seguiment i acompanyament exhaustiu.
Perquè implica i educa en la reciprocitat i el respecte a la dignitat.

Qui realitza el projecte?  
Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral
La Fundació va ser creada per un grup de pares i mares preocupats pel
futur del seus fills i té per finalitat la promoció, organització i
realització de tota classe d’activitats encaminades a l’ajut a les
persones afectades de paràlisi cerebral i altres discapacitats afins
perquè, des del moment del seu naixement fins al final de la seva vida,
obtinguin el màxim grau d’autonomia personal i d’integració social i
laboral.

Més informació a: www.fcpc.cat

Localització: 
Barcelona i rodalies.


