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Qui som
La Fundació TEAS, va néixer com a Associació amb el nom de Taller Escola d’Arts Sumptuàries, va ser declarada d’utilitat pública l’any 2006 i
es va constituir en Fundació l’any 2009
Som una entitat sense ànim de lucre. Elsa nostres valors són el respecte i la defensa de la dignitat de les persones amb discapacitat
intel·lectual, de la seva llibertat i igualtat en drets i oportunitats, el suport a la seva vida de qualitat inclusiva en el conjunta de la societat.
La dignitat que fa a cada persona única, irrepetible i del
mateix valor .
La llibertat d’aprendre, d’escollir, de conèixer els propis
interessos i prendre decisions que afecten la pròpia vida i
la llibertat de defensar-se de l’abús o la discriminació.
La igualtat de drets i oportunitats i la contribució de cada
persona a una societat més justa i solidària
La qualitat de vida, el benestar físic, emocional i material
La inclusió i el desenvolupament de la vida en interrelació
amb altres persones, participant en la comunitat

La missió de Fundació TEAS
Donar suport a persones amb discapacitat intel·lectual per a
que tinguin l’oportunitat, a través d’una diversitat de disciplines
artístiques i tècniques artesanals, de conèixer-se a si mateixes,
les seves preferències i capacitats, i puguin buscar la seva
felicitat, construint una vida rica en experiències, en relacions
humanes i en activitats satisfactòries, com a membres actius de
la comunitat i ciutadans i ciutadanes de ple dret.
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Fundació TEAS - Taller Ocupacional
El Taller Ocupacional TEAS té com a finalitat el creixement personal i el desenvolupament de persones amb discapacitat intel·lectual que no
poden incorporar-se al món laboral.
Posa a la disposició de les persones amb discapacitat intel·lectual activitats i experiències relacionades amb diferents camps de l’expressió
artística, creativa i artesanal.
També promou activitats d’autoconeixement, de manteniment de la salut, de millora de la comunicació i de les relacions interpersonals i
experiències d’inclusió social.
Està format pel Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i el Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)
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El STO ofereix suports per a la millora i el manteniment de les
capacitats i de l’autonomia, i activitats relacionades amb l’adquisició
d’hàbits i conductes adaptades a diferents entorns. Participen 25
persones de les quals 8 necessiten suport auxiliar degut,
principalment, a discapacitats visuals i auditives.
El SOI és una alternativa a l’activitat laboral, promou el
manteniment de les habilitats dels seus 16 usuaris i usuàries, una
actitud responsable i crítica envers el seu treball, i a l’hora, els
proporciona oportunitats per a l’adquisició de nous aprenentatges i
un major coneixement de la comunitat, amb especial atenció als
àmbits artístics de la seva producció.

STO amb Auxiliar (8)

STO (17)

SOI (16)

Les persones usuàries del Taller Ocupacional TEAS
Las usuàries i usuaris del T.O. TEAS són persones adultes, amb discapacitat intel·lectual valorada pels equips tècnics de la Generalitat de
Catalunya. Tenen una orientació ocupacional degut a les dificultats productives-laborals i, de vegades, poden tenir també alguna dificultat
per a la cura autònoma de sí mateixes i per a comunicar-se i relacionar-se amb altres persones.
Aquest 2017 serà per sempre
l’any que vam dir adeu a Reyes.
Ens ha deixat molts bons
records que faran que no
l’oblidem mai i que sempre
formi part de TEAS.

Dues companyes han marxat
cap a altres centres i activitats
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Diana

Reyes

Ana Laura

I quatre s’han incorporat:

Montse

Andrea

Teresa

Shirley

AMB QUI VIUEN
Llar residència

Al finalitzar l’any 2017 hi havia un total
de 41 persones usuàries de TEAS

Viu sola amb suport de
cuidador
Família (pares, germans)

34%

Homes (14)
Dones (27)

66%

EDATS
4

ON VIUEN
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Barcelona

5
33

Cornellà

1

L’Hospitalet Llobregat

1

Llinars Vallés

1

Mollet Vallés

1

Palau-Solità i Plegamans

2

Sant Cugat

1
41

17
10

9
23-30

Professionals

35

4
31-45

46-60

61-65

1
>65

El Centre Ocupacional TEAS compleix amb les ràtios de professionals que i treballen per nombre de persones usuàries.

Professionals que hi treballen
Director Tècnic
Psicòleg
Treballador Social.
Esmaltadora
Ceramista
4 Educadors Especialitzats
Neteja
L’Equip Tècnic de TEAS que es reuneix setmanalment per a fer el
seguiment general de les activitats.

Programa anual de formació
La formació dels professionals del Centre Ocupacional TEAS es
realitza a través de la federació de persones amb discapacitat
intel·lectual de Catalunya (DINCAT) i està bonificada pel crèdit
per a Formació Contínua provinent de la cotització de tots els
treballadors i treballadores de TEAS durant l‘any anterior.
L’any 2017 es va fer formació sobre Primers Auxilis i Llengua de
Signes Catalana. També es van fer sessions per a la utilització de
les arts plàstiques i dramàtiques en l’educació, dins del
programa APROPA / CULTURA.

Àrees d’Intervenció
Ajust personal i social
Coneixement personal i capacitat de decisió
Socialització i relacions interpersonals
Comunicació i afectivitat
Memòria, atenció i altres habilitats cognitives
Higiene, cura pròpia i manteniment de la salut
Autonomia i motricitat

Ocupacional
Mantenir i millorar les habilitats artístiques i artesanals
Actitud i habilitats laborals
Manteniment i millora de les habilitats acadèmic-funcionals
i aprenentatges escolars que són d’aplicació directa en la
vida quotidiana, com l’escriptura, lectura, el càlcul
elemental i maneig dels diners.
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6
Amb
APROPA
CULTURA
anem
sovint al teatre, a veure
espectacles de dansa i
de circ o a escoltar
música a un preu molt reduït. Sortir a la nit,
s’afegeix així a la riquesa d’experiències que
promovem a TEAS.

Com cada any, hem
participat al concurs ‘El
balcó de l’art’ organitzat
per SETBA Fundació.
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Per primer cop, ens presentem a la convocatòria
d’Art-brut. Aquest any, el tema és “vehicles”

Treball social i atenció a les famílies
El treballador social promou l’accés de les persones amb
discapacitat intel·lectual i de les seves famílies a recursos
socials, institucionals i econòmics. Recull les demandes
d’ingrés, realitza amb les entrevistes inicials, explica el
funcionament general i característiques del centre i recull la
documentació necessària.
També organitza, conjuntament amb l’Associació Can Ensenya,
sessions d’Escola de Famílies. Al 2017 es van fer sobre els
següents temes:
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Prestacions econòmiques
“No miris al meu calaix”. Els Drets de les persones
amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit domèstic
“Mindfulness”. Viure aquí i ara

Suport psicològic
El psicòleg ofereix suport a les persones amb discapacitat
intel·lectual i realitza informes per a especialistes de Salut
Mental, procurant la coordinació.

ECONOMÍA
INGRESSOS (310.770 €)

subvencions Generalitat de Catalunya: 230.724 €
aportacions de les famílies: 30.873 €
altres ingresos: 49.173 €

DESPESES (314.169 €)

16%

2%

10%

20%

3%

74%

sous i seguretat social: 234.835 €
serveis professionals: 10.217 €
subministraments: 6.345 €
altres despesses: 62.772 €

75%

COL·LABORACIONS
La Fundació TEAS forma part de la Taula d’Entitats de discapacitat del Districte de Sarrià – Sant Gervasi on ens
relacionem amb la resta d’organitzacions del sector que actuen al districte i es fem aportacions als diferents
projectes i activitats.
Amb el centre ‘metàfora’ de formació en Art–Teràpia continuem la col·laboració per a les pràctiques d’alumnes
Com en altres any, col·laborem amb el centre CEIR-ARCO de formació professional, especialment amb
les pràctiques dels mòduls de Mediació Comunicativa i Interpretació de Llengua de Signes. Durant l’any
2016 es van portar a terme també sortides d’oci i trobades entre alumnes de CEIR i usuaris de TEAS.
Un grup de persones de TEAS participen a la iniciativa del programa ENCERT de realitzar
programes de ràdio per persones amb discapacitat intel·lectual

La Fundació TEAS és membre de la federació DINCAT–PLENA INCLUSIÓ CATALUNYA de discapacitat
intel·lectual. Col·laborem en diversos grups de treball i participem en les activitats de formació,
xerrades per a famílies i programes de respir i acompanyament.
Tretze persones de TEAS tenen limitacions sensorials,
especialment visual. Aquestes persones compte amb la
col·laboració del la Fundació ONCE per a la participació en
activitats, a traves de PADIVA, programa conjunt entre la
Fundació ONCE i la federació DINCAT, que fa també un
seguiment periòdic de l’evolució d’aquestes persones al
nostre centre.
En tres casos la pèrdua de visió és progressiva i s’afegeix a una sordesa total congènita, dues
d’aquestes persones fan activitats amb les associacions ASOCIDE-CAT i APSOCECAT per a persones
sordcegues.
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