INFORME SOCIAL 2009
RESUM DELS SERVEIS DE PRODIS

UN SERVEI QUE GARANTEIX ELS DRETS DE TOTES LES PERSONES

● Servei de Teràpia Ocupacional amb Auxiliar. STO amb Auxiliar (94 persones)
Servei social d'atenció diürna que tè per objectiu aconseguir la màxima integració social de les persones
amb paràlisi cerebral i persones que necessiten suports especials.
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● Servei de Teràpia Ocupacional. STO (42 persones)
Servei social d'atenció diürna que tè per objectiu aconseguir la màxima integració social de les persones
amb discapacitat psíquica i necessitats de suport limitat, extens i generalitzat.
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Nombre de serveis

Evolució del nombre de serveis de 1987 a 2009

Tota persona té ple dret de gaudir dels drets i deures que li confereix la seva condició
d'ésser humà, la realització d'aquest ideari ens ha portat a gestionar els següents serveis:

Any

El nombre de serveis a les persones que realitza Prodis ha crescut de 61 l’any 1987 fins a 351
l'any 2009 que es reparteixen de la manera següent: 256 persones ateses als tallers i 95
persones al servei d’habitatges d'acord amb la gràfica següent.
Nombre de serveis de Prodis a 2.009
Servei d'Habitatges;
95

Servei de Terapia
Ocupacional amb
auxiliar; 94

● Servei Ocupacional d'Inserció. SOI (21 persones)
Servei social d'atenció diürna que tè per objectiu aconseguir la integració en l'àmbit laboral de les
persones amb discapacitat psíquica i necessitats de suport limitat.

● Centre Especial de Treball. CET (99 persones)
Servei laboral d'atenció diürna que té per objectiu oferir llocs de treball amb contractes estables per a
persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental.

● Unitats de Suport a l'Autonomia Personal. USAP (92 persones)
Servei social d'atenció diürna que té per objectiu aconseguir la màxima integració social de les persones
contractades en el Centre Especial de Treball.
● Servei d'habitatges (95 persones)
Servei social que té per objectiu la màxima integració en la vida diària de les persones amb discapacitat
psìquica i persones amb paràlisi cerebral amb mancances o dèficits familiars.
● Servei d'incapacitacions i tuteles (14 persones)
Servei social que té per objectiu assesorar a les families en els tràmits jurídics i administratius per a
obtenir la incapacitació judicial i fer de tutors a les persones sense familiars.

Servei de Terapia
Ocupacional ; 42

Centre Especial de
Treball ; 99

Servei Ocupacional
d'Inserció; 21

● Club Esportiu Prodis (45 esportistes)
Servei que té per objectiu el foment, el desenvolupament i la práctica contiunada de l'activitat física i
esportiva de persones amb discapacitat psíquica i/o paràlisi cerebral

INFORME ECONÒMIC 2009

COMPTES AUDITATS EXERCICI 2009

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS DELS ÚLTIMS 3 ANYS

INGRESSOS
Facturació CET i serveis
Activ. esportives i de lleure
Quotes assistència
Quotes socis i donacions
Subvencions (ICASS)
Altres subv. oficials
Subvencions de capital
Altres ingressos

1.535
78
490
152
3.513
146
102
29

ALTRES
SUBVENCIONS 2%

ALTRES
FACTURACIÓ 25%
INGRESSOS 1%
ACTIVITATS
ESPORTIVES I
LLEURE 1%

SUBVENCIONS DE
CAPITAL 2%

QUOTES
ASSISTÈNCIA 8%
QUOTES SOCIS I
DONACIONS 3%

SUBVENCIONS
ICASS 58%

INGRESSOS

2009

Facturació CET
Activitats esportives i de lleure
Quotes assistència
Quotes socis i donacions
Subvencions per plaça
Altres subvencions oficials
Subvencions de capital
Altres ingressos

1.535 1.341 1.045
78
76
73
490
460
300
152
186
229
3.513 2.931 2.202
146
363
288
102
118
122
29
69
56

Total (milers €) 6.045
PROV.CONST.
RESIDÈNCIA
7%

829
539
125
370
1.867
1.865
405

STO AUX 14%
STO 9%

HABITATGES
31%

4.000

3.500

SOI 2%
3.000

SCAPS 6%
2.500

CET 31%

Total (milers €) 6.000
Excedent (milers €)

2007

Total (milers d'Euros) 6.045 5.545 4.315

DESPESES
Servei T.Ocup. Auxiliar
Servei Teràpia Ocupacional
Servei Ocup. d'Inserció
Serv.Compl. d'Ajustaments
Centre Especial de Treball
Servei d'Habitatges
Provisió Construcció Residència

2008

45

2.000

1.500

1.000

500

La xifra total d'ingressos del 2.009 ha estat de 6,04 milions d'euros i la de despeses de 6 milions d'euros.
Aconseguint-se un resultat positiu de 44.993,45 euros i una provisió per a la nova residència de paràlisi
cerebral de 404.941,09 euros . La gestió econòmica de l'any 2.009 ha estat molt difícil per l'entorn de crisi
que es viu a nivell internacional i a nivell de pais. Ha estat un repte molt complex, poder oferir un resultat
positiu a l'hora que mantenir un alt nivell de provisions per a la construcció de la residència de paràlisi
cerebral, sense renunciar als valors i objectius pròpis de la Fundació.
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D'aquesta evolució destaquem:
* L'augment de la facturació del CET un fet molt positiu davant la crisi actual.
* La disminució de les quotes de socis i dels donatius conseqüència de la crisi econòmica.
* La disminució de subvencions oficials i de capital degut al retall pressupostari del sector social.
* L'augment de les subvencions per plaça resultat incrementar els serveis assitencials

