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UN SERVEI QUE GARANTEIX ELS DRETS DE TOTES LES PERSONES RESUM DELS SERVEIS DE PRODIS

● Servei de Teràpia Ocupacional. STO (46 persones)

● Servei Ocupacional d'Inserció  SOI (34 persones)

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:

Servei social d'atenció diürna que té per objectiu aconseguir la màxima integració social 
de les persones amb discapacitat intel.lectual i necessitats de suport limitat, extens i 
generalitzat.

●Servei de Teràpia Ocupacional amb Auxiliar. STO amb Auxiliar (96 persones)
Servei social d'atenció diürna que té per objectiu aconseguir la màxima integració social 
de les persones amb paràlisi cerebral i persones que necessiten suports especials.
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Evolució del nombre de serveis 1995‐2013

Durant l'any 2013 en Prodis hem ates 281 persones als tallers i 96 persones al 
servei d’habitatges d'acord amb la gràfica següent. 

● Servei Ocupacional d Inserció. SOI (34 persones)
Servei social d'atenció diürna que té per objectiu aconseguir la integració en l'àmbit laboral 
de les persones amb discapacitat intel.lectual i necessitats de suport limitat.

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.

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

● Centre Especial de Treball. CET (105 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.

● Servei d'incapacitacions i tuteles (15 persones)

● Unitats de Suport a l'Autonomia Personal. USAP (96 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 (96 persones)
Servei social  que té per objectiu la màxima integració en la vida diària de les persones 
amb discapacitat intel.lectual, paràlisi cerebral i malaltia mental amb mancances o dèficits 
familiars.
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