La Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic
és una entitat sense ànim de lucre amb una
llarga trajectòria a la comarca d'Osona
iniciada l'any 1978 amb l'àrea de Logopèdia
i Psicologia. Actualment també gestiona una
xarxa integrada de serveis a la comunitat
que cobreixen les necessitats de
rehabilitació, habitatge, treball i oci de
persones amb problemes de salut mental i
drogodependències.
A QUI S'ADREÇA: A persones adultes amb
problemes de salut mental i/o addiccions. A
infants i adults que pateixen dificultats en
els processos de la comunicació (llenguatge,
parla i veu) i de l'aprenentatge.
MISSIÓ: Promoure el desenvolupament
integral de la persona i la millora de la seva
qualitat de vida, mitjançant activitats i serveis
d'àmbit comunitari, especialitzats en la
prevenció i l'atenció de la salut mental, les
addiccions i la logopèdia, a l'entorn de la
comarca d'Osona.
ÀMBIT D'ACTUACIÓ: Comarca d'Osona
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LES XIFRES 2012
PARTICIPEM I FORMEM PART
ORGANITZACIÓ
ÀREA DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA
ÀREA D’HABITATGE
ÀREA INSERCIÓ LABORAL
ÀREA DE LOGOPÈDIA I PSICOLOGIA
RECURSOS HUMANS
PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ EN SALUT MENTAL
DESTAQUEM
ACTIVITATS
PREMIS I RECONEIXEMENTS
PUBLICACIONS, PONÈNCIES, RECERCA I DOCÈNCIA
POLÍTIQUES DE QUALITAT
COMUNICACIÓ
DADES ECONÒMIQUES
LOCALITZACIÓ I CONTACTE

505 persones ateses a l'Àrea de Salut
Mental (> 6% respecte el 2011)
589 persones ateses a l'Àrea de Logopèdia
(> 7% respecte el 2011)
76 professionals a la FCMPPO (12 amb
malaltia mental contractades a Areté)
70,8% dels professionals han rebut formació
22 alumnes de pràctiques
37 convenis de col·laboració amb centres
de formació i altres entitats
14 persones han realitzat Treballs en Benefici
de la Comunitat (TBC) a la FCMPPO
261 impactes en mitjans de comunicació

Osona:
Sistema Integrat de Salut d'Osona (SISO)
Xarxa d'Entitats d'Inserció Sociolaboral
d'Osona (XEISO)
Consell de Ciutat de Vic
Consell Econòmic i Social de la Comarca
d'Osona (CESCO)
Serveis Auxiliars a la Sanitat (SAS)
Catalunya:
Fòrum Salut Mental, contribuint a
consolidar el model d'atenció comunitària
en salut mental a Catalunya
Consell Assessor de Salut Mental i
Addiccions del Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya (2006-2012)
Comitè d'experts per l'elaboració de les
bases d'una nova Llei de l'Autonomia
Personal del Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de
Catalunya

La representació, govern i administració de la Fundació Centre
Mèdic Psicopedagògic d'Osona (FCMPPO) a títol legal i fundacional
correspon al Patronat que, entre d'altres, exercita totes les funcions
pròpies de govern, administració, gestió, conservació i defensa
dels béns de la Fundació. El president del Consell Comarcal
d'Osona presideix el Patronat.
Composició del Patronat a novembre de 2012
Joan Roca President (representant del Consell Comarcal d'Osona)
Joaquim Vivas (membre fundador del CMPPO)
Carme Francolí (representant de l'Ajuntament de Torelló)
Jacint Codina (patró vitalici)
Gràcia Ferrer (representant de l'Ajuntament de Vic)
Mercè Paracolls (representant de la delegació de Manlleu d'Unnim)
M. Rosa Planesas (representant de l'Ajuntament de Tona)
Josep Preseguer (representant de l'Associació Sant Tomàs)
Carme Trillas Torrents (representant de l'Ajuntament de Manlleu)
Jordi Sarrió Bernal (representant dels professionals de la FCMPPO)
Antoni Serrat Climent (representant de Càritas Diocesana)

L'Àrea de Rehabilitació Comunitària de la FCMPPO
engloba el Servei de Rehabilitació Comunitària en
salut mental (SRC), El Club Social El Pedrís i el
Centre de Dia CADO. La rehabilitació psicosocial
facilita a les persones amb problemes de salut
mental i drogodependències, l'oportunitat d'assolir
el màxim nivell de funcionament independent a la
comunitat

El SRC és un recurs assistencial dirigit a
persones amb diagnòstic de Trastorn Mental
Sever (TMS), residents a la comarca
d'Osona que, en funció de les
característiques clíniques i psicosocials que
presenten, precisen d'un tractament específic
i rehabilitador continuat. Els objectius
fonamentals del servei són la rehabilitació
psicosocial i la reinserció.

ACTIVITAT 2012
- Persones ateses: 101 (63 homes i 38 dones)
- 23 noves incorporacions
- Perfil de persona usuària: Home d'entre 45 i 50 anys, amb diagnòstic
d'esquizofrènia
- Mitjana de 74 persones ateses al mes
- El 34.2% de les altes s'han donat per millora clínica
- Places concertades amb el CatSalut: 45
GRUP DIAGNÒSTIC

ESQUIZOFRÈNIA
T. ESQUIZOAFECTIU
T. BIPOLAR
ALTRES T. PSICÒTICS
DEPRESSIÓ MAJOR
T. DELIRANT
T. DISSOCIATIU
T. DE PERSONALITAT
TOTAL

Núm. persones

Percentatge

66
12
10
5
3
3
1
1
101

65,3%
11,9%
9,9%
5,0%
3,0%
3,0%
1,0%
1,0%
100%

És un recurs d'oci i lleure per a persones
amb malaltia mental que té per objectiu
promoure la socialització i l'ocupació
significativa i activa del temps d'oci.

- Persones ateses: 91 (53 homes i 38 dones)
- 29 noves incorporacions
- Perfil de persona usuària: Home de 35 a 44 anys, amb esquizofrènia
- S'ha atès una mitjana de 68 persones al mes
GRUP DIAGNÒSTIC

Núm. persones

Percentatge

34
14
7
11
1
12
1
3
8
91

37,36%
15,38%
7,69%
12,09%
1,10%
13.18%
1,10%
3.29%
8.79%
100,00%

ESQUIZOFRÈNIA
T.ESQUIZOAFECTIU
T. BIPOLAR
DEPRESSIÓ MAJOR
T. DELIRANT
ALTRES T.PSICÒTICS
T. DISSOCIATIU
T. DE PERSONALITAT
ALTRES
TOTAL

El Centre de Dia CADO està adreçat a
persones amb problemes de drogoaddicció
que precisen suport per millorar la qualitat
de vida, assolir l'abstinència i aconseguir la
reinserció social.

- Persones ateses: 53 (37 homes i 16 dones). El 79,2% ha seguit el
programa de Reducció de danys mentre que el 20,8% ha seguit el
Programa de Reinserció
- 10 noves incorporacions
- Perfil de persona usuària: Home d'entre 41 i 50 anys, amb un quadre
de politoxicomania (sobretot cocaïna i alcohol)
- El 15% de les altes s'han donat per millora clínica i el 5% per inserció
laboral
- Places subvencionades per ICASS: 20
Núm. persones

Percentatge

POLITOXICOMANIES

SUBSTÀNCIES DE CONSUM

26

49%

COCAÏNA

7

13%

ALCOHOL

15

28%

CÀNNABIS

1

2%

OPIACIS

4

8%

TOTAL

53

100%

L'Àrea d'Habitatge proporciona atenció a les
necessitats específiques d'habitatge de les persones
amb problemàtica social derivada de la malaltia
mental. Contempla diferents serveis:
-Serveis Residencials: Llars amb suport i Llar
Residència
-Serveis d'Atenció a la Llar: Programa de Suport a
l'Autonomia a la Pròpia Llar (SALL) i Servei
d'Atenció Domiciliària Especialitzada (SADE)

Les Llars amb suport són pisos on viuen
persones amb malaltia mental que presenten
un bon grau d'autonomia personal per
organitzar les activitats de la vida diària però
que necessiten un suport per a la seva
efectiva realització. La FCMPPO disposa
de tres pisos a Vic.

- Persones ateses: 11 (5 homes i 6 dones)
- Perfil de persona usuària: Persones amb edats compreses entre 41 i 50
anys, majoritàriament solteres i amb diagnòstic d'esquizofrènia
- Places concertades amb ICASS: 10
DIAGNÒSTIC

Núm. persones

ESQUIZOFRÈNIES
6
T. ESQUIZOAFECTIU
3
T. ESQUIZOIDE DE LA PERSONALITAT 1
T. BIPOLAR
1
TOTAL
11

És un servei social la finalitat del qual és
acollir, en règim d'habitatge i amb caràcter
substitutori del domicili, a persones amb
dificultats derivades de malaltia mental amb
un grau de disminució igual o superior al
65%. La llar residència és un equipament
integrat al municipi de Manlleu que permet,
facilita i estimula una vida el més autònoma
possible dins d'un règim de convivència
grupal.

Percentatge

54%
27%
9%
9%
100

- Persones ateses: 32 (17 homes i 15 dones)

- Perfil de persona usuària: Persones amb edats compreses entre
50 i 60 anys, solteres i amb diagnòstic d'esquizofrènia
- Places concertades amb ICASS: 30
DIAGNÒSTIC

Núm. persones

ESQUIZOFRÈNIES
T. ESQUIZOAFECTIU
T. PSCICÒTIC NO ESPECIFICAT
DEPRESSIÓ MAJOR
TOTAL

24
4
1
3
32

Percentatge

75%
12.5%
3,33%
10%
100%

El Programa de Suport a l'Autonomia a la
Pròpia Llar (PSALL) està adreçat a potenciar
les àrees d'autonomia de persones que
pateixen problemes de salut mental però
que poden viure de manera autònoma en
el seu domicili.

- Persones ateses: 29 (15 homes i 14 dones)
- Perfil de persona usuària: Persones amb edats compreses entre 46 i 55
anys, majoritàriament solteres
- Finançament: ICASS
DIAGNÒSTIC

ESQUIZOFRÈNIES
T. ESQUIZOAFECTIU
T. ESQUIZOFRENIFORME
T. PSCICÒTIC NO ESPECIFICAT
DEPRESSIÓ MAJOR
T.BIPOLAR
T.OBSESSIU COMPULSIU
T. DELIRANT
TOTAL

El SADE s'implanta el 2011 en resposta a
les necessitats i les demandes socials del
territori. El reconeixement de dependència
de les persones amb trastorn mental
possibilita l'atenció especialitzada a domicili
a aquelles persones que no poden accedir
al Programa de Suport a l'Autonomia a la
Pròpia Llar. El dispositiu té per objectiu oferir
un suport a la persona en les activitats de
la vida diària tant a la seva llar com en la
comunitat.

Núm. persones

13
2
1
2
2
5
3
1
29

Percentatge

44,8%
6.89%
3.44%
6.89%
6.89%
17.24%
10.34%
3.44%
100%

POBLACIÓ DE RESIDÈNCIA

Núm. persones

Percentatge

BALENYÀ
BORGONYÀ
CENTELLES
MANLLEU
MASIES DE VOLTREGÀ
MONTESQUIU
OLOST
RODA DE TER
ST. QUIRZE DE BESORA
TARADELL
TONA
TORELLÓ
VIC
TOTAL

1

3,44%
3,44%
6,89%
13,79%
3,44%
3,44%
3,44%
6,89%
3,44%
3,44%
6,89%
20,69%
20,69%
100%

1
2
4
1
1
1
2
1
1
2
6
6
29

- Persones ateses: 10 (5 homes i 5 dones)
- 7 noves incorporacions
- Perfil de persona usuària: Persones que tenen reconegut un grau de
dependència, edats compreses entre 46 i 55 anys i majoritàriament
solteres
- Finançament: Conveni amb Consell Comarcal i copagament de la persona
atesa (Llei de la dependència)
DIAGNÒSTIC

ESQUIZOFRÈNIES
T. ESQUIZOAFECTIU
RETARD MENTAL
T.OBSESSIU COMPULSIU
T. CONVERSIU
TOTAL
POBLACIÓ DE RESIDÈNCIA

BALENYÀ
CALLDETENES
MANLLEU
S. HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
SANTA EUGÈNIA DE BERGA
TORELLÓ
VIC
TOTAL

Núm. persones

Percentatge

5
1
2
1
1
10

50%
10%
20%
10%
10%
100%

Núm. persones

Percentatge

1
1
4
0
1
1
2
10

10%
10%
40%
10%
10%
20%
100%

L'Àrea d'Inserció Laboral de la FCMPPO està
formada per un conjunt de serveis que tenen per
objectiu la incorporació i el manteniment en el
mercat laboral de persones amb dificultats derivades
de malaltia mental:
Servei Prelaboral
Servei d'Inserció Laboral
CET Areté
Agència de col·locació

La Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic
d'Osona (FCMPPO) és Agència de
Col·locació amb el número 0900000021.
Les nostres activitats, adreçades a persones
amb discapacitat derivada de malaltia mental
i amb problemes de drogodependències són
la informació i orientació professional, la
intermediació laboral, el suport en la recerca
activa de feina, l'anàlisi i adaptació del lloc
de treball i l'acompanyament i suport en el
procés d'incorporació i manteniment del lloc
de treball.

És un recurs destinat a persones majors
d'edat diagnosticades de malaltia mental a
les quals manquen habilitats i hàbits per
inserir-se satisfactòriament en el món laboral.
En aquest servei desenvolupen diverses
tècniques amb l'objectiu de formar-se i
preparar-se per iniciar un itinerari d'inserció
laboral.

Durant el 2012, s'han atès 63 persones amb
un total de 265 visites de seguiment i s'han
derivat 60 persones a processos de selecció,
que han generat un total de 29 contractes
(2 indefinits).
Per part de les agències de col·locació, es
prioritza l'atenció de persones que cobren
algun tipus de prestació per desocupació i
que formin part dels col·lectius amb dificultats
especials d'inserció (persones amb
discapacitat, dones, joves o majors de 45
anys). Per les seves característiques, podem
considerar que pràcticament la totalitat de
les persones que atenem presenten
especials dificultats d'inserció.

- Persones ateses: 50 (41 homes i 9 dones)

- 23 noves incorporacions
- Perfil de persona usuària: home d'entre 31 i 35 anys, solter, amb
experiència laboral superior a 3 anys i amb diagnòstic
d'esquizofrènia
- Places subvencionades per ICASS: 25
DIAGNÒSTIC

Núm. persones

ESQUIZOFRÈNIES
T. ESQUIZOFRENIFORME
ALTRES PSICOSIS
T.RELACIONATS AMB SUBSTÀNCIES
T.DEPRESSIUS
T. BIPOLAR
T.OBSESSIU COMPULSIU
T.ADAPTATIU
T. DE PERSONALITAT
T.D'ANSIETAT
TOTAL

20
1
6
2
5
7
1
2
4
2
50

Percentatge

40%
2%
12%
4%
10%
14%
2%
4%
8%
4%
100%

És un dispositiu d'inserció laboral integrat
en el Servei Local d'Ocupació d'Osona
adreçat a persones adultes amb malaltia
mental i drogodependències. S'hi
desenvolupen els següents dispositius i/o
programes: Oficina Tècnica Laboral,
Programa de Treball amb suport i Programa
Xarxa d'Orientació per a l'ocupació.

- Persones ateses: 116 (77 homes i 39 dones)
- 42 noves incorporacions
- Perfil de persona usuària: home d'entre 31 i 35 anys, amb experiència
laboral superior a 3 anys i amb trastorns relacionats amb substàncies
- 40 contractes laborals
- 33 persones inserides
- Subvenció del Departament d'Empresa i Ocupació i de la Diputació de
Barcelona
DIAGNÒSTIC

Núm. persones

ESQUIZOFRÈNIES
T. ESQUIZOFRENIFORME
T.ESQUIZOAFECTIU
ALTRES PSICOSIS
T.RELACIONATS AMB SUBSTÀNCIES
T.DEPRESSIUS
T. BIPOLAR
T.OBSESSIU COMPULSIU
T.ADAPTATIU
T. DE PERSONALITAT
T. D'ANSIETAT
T. D'INICI A LA INFÀNCIA
O ADOLESCÈNCIA
RETARD MENTAL
T. DELIRANT
TOTAL

ARETÉ és una empresa d'economia social
que promou la inserció sociolaboral de
persones amb problemes de salut mental i
dificultats per incorporar-se al món laboral.
Té tres línies principals de negoci:
- Fabricació d'articles de disseny propi de
fusta recuperada: jardineres, taules de cultiu,
galliners, contenidors d'oli usat...
- Repartiment de material publicitari i bustiada
- Botiga d'articles de segona mà

Percentatge

23
1
2
3
48
6
13
1
4
10
2

19.8%
0.86%
17.24%
2.58%
41.37%
5.17%
9.48%
0.86%
3.44%
8.62%
17.24%

1
1
1
116

0.86%
0.86%
0.86%
100%

Areté dóna feina a 12 persones amb discapacitat derivada de malaltia
mental
- Fusteria: 5
- Repartiment: 5
- Serveis: 1
- Botiga de segona mà: 1

L'Àrea de Logopèdia i Psicologia ofereix atenció
especialitzada a aquelles persones que presenten
trastorns en els processos de la comunicació
(llenguatge, parla, veu) amb l'objectiu de prevenirlos, avaluar-los i tractar-los.

Els diagnòstics es fan a l'àrea de Logopèdia
de la FCMPPO mentre que les
rehabilitacions es poden realitzar en aquest
espai o, en el cas de la rehabilitació infantil,
en el marc d'algunes escoles d'Osona amb
les quals s'ha establert un conveni de
col·laboració (Vic, Manlleu, Torelló, Tona,
Sant Hipòlit de Voltregà, Masies de Voltregà,
Taradell, Montesquiu, Sant Pere de Torelló
i Sant Quirze de Besora).

- Persones ateses: 589
- Primeres visites: 305
- Sessions realitzades: 7.678
- El 50% de les altes s'han donat per millora de la patologia de la persona
atesa

Diagnòstics de les persones que venen per primera vegada
CLASSIFICACIÓ DIAGNÒSTICA

TOTAL

TRASTORN DEL LLENGUATGE
26
RETARD DEL LLENGUATGE
15
DISLALIES
19
TRATORN DEL DESENVOLUPAMENT FONOLÒGIC
4
DISFÈMIA
17
DISFONIA
91
DISGLOSSIA I ANOMALIES DENTOFACIALS
43
AFASIA
4
DISARTRIA
1
DÈFICITS COGNITIUS
3
TRASTORN DE LECTOESCRIPTURA
48
RETARD MENTAL LLEU
10
TRASTORN FONOLÒGIC
4
NEOPLASIA MALIGNA LARINGE
3
TRASTORNS DE FALTA D'ATENCIÓ
3
DISFÀGIA; DIFICULTAT DE DEGLUCIÓ
2
RETARD DEL DESENVOLUPAMENT
1
ALTRES RETARDS DEL DESENVOLUPAMENT ESPEC.1
INSUFICIÈNCIES FACTORIALS
1
ALTRES
1
DIAGNÒSTIC APLAÇAT
3
SENSE DIAGNÒSTIC
5
TOTAL
305

%

8,52
4,92
6,23
1,31
5,57
29,84
14,10
1,31
0,33
0,98
15,74
3,28
1,31
0,98
0,98
0,66
0,33
0,33
0,33
0,33
0,98
1,64
100,00

Plantilla Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona
Personal mitjançant relació laboral de caràcter ordinari
Personal mitjançant contracte de compra de servei al CHV
Personal autònom
Plantilla Fundació Privada Areté
Personal vinculat al CET
Personal tècnic

59
53
3
3
17
12
5

Total plantilla
Plantilla de personal equivalent a jornada completa
Llocs de treball de caràcter indefinit
Índex de rotació no desitjada
Mitjana d'edat
Mitjana d'antiguitat

Malgrat la conjuntura socioeconòmica actual
i els criteris de contenció econòmica portats
a terme per la Fundació Centre Mèdic
Psicopedagògic d'Osona, durant l'exercici
2012, l'entitat ha continuat apostant per una
important Política de Formació basada en
una cultura d'aprenentatge i reciclatge
continu amb la finalitat d'aconseguir la
diferència en un entorn canviant i global
com l'actual mitjançant les persones: el seu
motor i actiu més preuat.
Així mateix, s'ha continuat treballant també
pel desenvolupament de polítiques que
ajudin a alinear els objectius de l'entitat i els
de les persones.

59
45,45
73%
0%
37,42 anys
7,25 anys

Sexe
Dones
Homes
Total
Categoria
Professional

Gerent
Tècnics Superiors
Tècnics Mitjans
Monitors/es
Of. Administratius
Mestre Taller
Total

44
15
59

74,58%
25,42%
100%

Persones
equivalents a
jornada
completa
1
1
8
5,06
22
15,42
23
19,85
4
3,12
1
1
59
45,458

%persones
equivalents
a jornada
completa
2,20%
11,13%
33,94%
43,67%
6,86%
2,20%
100%

Persones

Incapacitat Temporal
Maternitat
Permisos Legals

3,70%
3,08%
0,86%

Percentatge de professionals que han rebut formació
Inversió d'hores
Total inversió econòmica
- Inversió econòmica en hores de formació
dins de jornada laboral
- Inversió econòmica en concepte de crèdit individual
- Crèdit bonificat per la FTFE ( 100% del crèdit bonificable)

12.454,00€
7.205,80€
5.036,33€

Nombre de convenis de col·laboració signats amb
centres de formació
Nombre de convenis de col·laboració utilitzats durant l'any
Alumnes de Pregrau
Alumnes de Postgrau
Total hores d'alumnes de pràctiques

20
9
19
3
3.793h

Professionals amb horaris flexibles per atendre fills/es
Professionals amb horaris flexibles per a altres motius
de conciliació
Professionals amb reducció de jornada per tenir cura
d'un fill/a menor de 8 anys
Professionals que han gaudit del permís per formació
Professionals que han rebut complement econòmic
per incapacitat temporal

70,80%
625,5h
24.696,13€

4
2
5
37
17

La FCMPPO impulsa diferents projectes que tenen per
objectiu la denúncia de l'estigma social dels trastorns
mentals, la sensibilització de la població envers la salut
mental i l'”empoderament” de les persones afectades per
a que esdevinguin protagonistes del canvi.

La FCMPPO, amb el suport de l'Obra Social d'Unnim Caixa, impulsa
des de fa set anys el projecte “Parelles Artístiques, experiències
creatives per la salut mental”. Aquest consta de dos processos
diferenciats: Pe una banda, el treball artístic conjunt entre dues
persones (un artista amateur amb problemes de salut mental i un
artista professional) i, per l'altra, l'exposició itinerant de les obres
resultants del treball de les parelles que culmina amb la subhasta.
Objectius:
- Afavorir la rehabilitació i la reinserció de les persones que tenen
algun problema de salut mental
- Canviar la visió estigmatitzada que existeix a la societat vers la salut
mental
Setena edició: 40 parelles artístiques (26 de la FCMPPO, 9 del
Servei de Rehabilitació Comunitària de Granollers i 5 de l'Associació
el FAR de la Garriga).
Exposicions a Vic, La Garriga, Barcelona, Prats de Lluçanès i Granollers
A destacar: Exposició al Museu d'Història de Catalunya
- Exposició col·lectiva de les obres realitzades a la FCMPPO, SRC
Granollers, Associació El Far de la Garriga
- Dates d'exposició: Del 15 de febrer al 8 abril de 2012
- Inauguració presidida per l'Hble. Sr Josep Lluis Cleries, Conseller
de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya
- Visites a l'exposició: 11.764 persones
- Visites guiades amb 6 entitats: 98 persones
Subhasta: 29 de juliol a Fundició Ductil Benito de Manlleu. 5.100
euros recaptats

La programació d'actes del Dia Mundial de la salut mental s'allarga
tot el mes d'octubre i es porta a terme anualment des de l'any 2002.
Organització i coordinació: Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic
d'Osona (FCMPPO)
Comissió organització actes: FCMPPO, Associació de Familiars de
Malalts Mentals d'Osona (AFMMO), Universitat de Vic (UVic), Consorci
Hospitalari de Vic (CHV)
Entitats col·laboradores 2012: Cine Club Vic, Sala Pasternak,
Biblioteques d'Osona, Fòrum de Debats, Aïma
Objectius:
- Sensibilitzar la ciutadania per reduir l'estigma social
- Donar a conèixer la realitat dels problemes de salut mental a través
d'activitats en les programacions estables d'entitats de la comarca
Actes i públic 2012: 10 actes /1.590 persones
Actes Destacats:
Concert solidari per la salut mental
Organització: FCMPPO
Objectiu recaptació: Donar continuïtat als programes d'inserció
sociolaboral per a persones amb malaltia mental de la FCMPPO que
s'han vist afectats per les retalladles.
Grups: Brams, Dept, Mates Mates, Guillem Roma, Tremendamente,
Bonobos, Oques Grasses, Roger Usart, Les Sueques
Lloc: Sala Pasaternak de Vic
Assistència: 800 persones (800 entrades a la venda)
Preu entrades: 6 euros anticipada / 8 taquilla
Trobada de clubs de lectura
Organització: Biblioteques d'Osona i FCMPPO
Activitat: Els clubs de lectura de les biblioteques d'Osona parlen del
llibre Los renglones Torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena
(1979)
Lloc: Biblioteca Antoni Pladevall i Font de Taradell
Biblioteques participants: Centelles, Manlleu, Roda de Ter, Taradell,
Tona, Torelló i Vic
Assistència: 85 persones
L'Hora del conte
Organització: Biblioteques d'Osona
Activitat: Sessió l'Hora del conte a diferents biblioteques d'Osona amb
un conte relacionat amb la salut mental per a infants majors de 5 anys
Biblioteques participants: Manlleu, Sant Quirze de Besora, Roda de
Ter, Taradell, Torelló i Vic
Rondallaire: Rosa Fité
Assistència: 200 infants
Sessió Cine Club Vic
Organització: FCMPPO i Cine Club Vic
Activitat: Passi del documental “Els oblidats dels oblidats. La història
de milers de malalts mentals i un boig”
Lloc: Espai ETC
Assistència: 250 persones
Conferència Fòrum de Debats
Organització: FÒRUM DE DEBATS i FCMPPO
Activitat: Conferència “Salut mental i diversitat cultural: Un viatge
intern i extern”
Conferenciant: Núria Mata (Psicòloga i psicoterapeuta)
Lloc: Auditori Unnim. Vic
Assistència: 120 persones

La FCMPPO ha elaborat el Pla Estratègic 2013-2016 que marca els
objectius, les estratègies i les accions a desenvolupar durant aquest
període. La seva realització s'ha efectuat a partir de diferents sessions
de treball amb gerència, coordinadors i responsables de les diferents
àrees de l'entitat (a la foto) i, posteriorment, amb la resta de
professionals.
Aquest pla ens ha de permetre enfortir el nostre arrelament i visibilitat
a la comarca d'Osona potenciant la nostra imatge institucional, les
nostres aliances amb altres entitats i la qualitat assistencial dels
nostres serveis, així com obrint noves línies de servei dins l'atenció
comunitària en salut mental, les addiccions i la logopèdia.

L'any 2012, la FCMPPO ha estat treballant en el pla funcional d'un
nou edifici que aplegarà tots els recursos de l'entitat exceptuant la
Llar Residència de Manlleu, les llars amb suport i el CET Areté.
L'avantprojecte del nou equipament, que serà una realitat a partir del
2015, es va aprovar en la sessió plenària de Patronat de la FCMPPO
celebrada el 26 de novembre de 2012.
Per què un nou edifici?
Els actuals recursos no tenen el dimensionament adequat ni pel
nombre de professionals ni persones que s'hi atenen ni per les activitats
que s'hi desenvolupen. Actualment, estem atenent a més d'un miler
de persones i a l'entitat hi treballen 59 professionals.
No permeten l'accessibilitat a persones de mobilitat reduïda exigida
per llei.
Alguns espais dupliquen i tripliquen serveis i no gaudeixen de ventilació
natural ni de sortida directa a l'exterior.
Amb el nou edifici aconseguim:
- Millorar el funcionament intern de l'entitat
- Millorar l'atenció a la persona usuària
- Optimització d'espais i de recursos humans i materials
- Compatibilitat amb les infraestructures ja existents a la zona
- Criteris de funcionalitat, polivalència i adaptació a les acreditacions,
normatives i recomanacions de la Generalitat dels espais interiors

L'any 2012 s'ha donat un fort impuls al Projecte de transversalitat de
la FCMPPO que es va iniciar el 2011. Aquest projecte té per objectiu
optimitzar recursos professionals, materials, d'espais i activitats per
poder oferir una atenció integral i personalitzada a la persona usuària,
donant prioritat a la seva implicació en el procés d'assoliment del seu
benestar i qualitat de vida. Aquest projecte també pretén facilitar una
millora assistencial en relació a la coordinació entre recursos i
professionals, ampliant el ventall d'activitats i horaris d'atenció a les
persones ateses.

Una trentena de persones usuàries de l'Àrea d'Habitatge van assistir
el mes de març a dues xerrades que els Mossos d'Esquadra van fer
a la mateixa llar i al Centre Cívic Frederica Montseny de Manlleu per
parlar de seguretat ciutadana, seguretat vial, seguretat a internet i
consum de tòxics. A banda de les xerrades, els usuaris van poder
visitar les dependències del cos policial a Vic. Posteriorment, el 12
de juliol, els usuaris dels tres serveis de l'Àrea de Rehabilitació
Comunitària van poder participar en una altra xerrada sobre seguretat
realitzada pels Mossos d'Esquadra i, el 15 de setembre, els usuaris
del SRC van poder participar en una altra xerrada sobre hàbits
saludables al Casal Claret de Vic.

El President de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, el conseller
de Cultura, Ferran Mascarell, el delegat del govern a la Catalunya
Central, Jordi Moltó i l'alcalde de Vic, Josep M. Vila d'Abadal van
visitar dissabte 2 d'abril l'expositor d'Areté en el marc del recorregut
inaugural del Mercat del Ram de Vic.

Una desena de persones usuàries de diferents serveis de la FCMPPO
van confeccionar roses de paper per regalar durant la Diada de Dant
Jordi a persones grans del Servei de Teleassistència de Creu Roja.
L'activitat es va fer tres dies durant el mes d'abril i va comptar amb
el suport d'una voluntària de Creu Roja.

Com cada any, el Club Social El Pedrís va muntar per la Diada de
Sant Jordi una paradeta de venda de roses a l'entrada de la Plaça
Major de Vic. Els diners recaptats es van destinar a les activitats que
organitzen els socis i sòcies del club.

Des del mes d’abril, persones usuàries del SRC i el Club Social poden
practicar tennis taula de forma setmanal al Pavelló municipal Castell
d'en Planas de Vic. L'activitat es pot portar a terme gràcies a un
conveni signat el mes de març entre Vic TT i la FCMPPO. Amb el
tennis taula, es vol potenciar l'adquisició d'hàbits saludables, la
descoberta de nous interessos, la millora del desenvolupament
ocupacional i la vinculació i ús de recursos comunitaris per part dels
participants.

El Torneig de futbol sala es va celebrar el 18 de juny al pavelló de
Gurb. Aquesta és una competició que es porta a terme cada any i
que enfronta equips formats per persones usuàries i professionals
dels diferents serveis de la FCMPPO. Per tant, és una activitat que
té per objectiu la relació, la coneixença i l'oci.

Destacar dues activitats que s'han pogut realitzar gràcies a la
col·laboració amb la Diputació de Barcelona: Les jornades nàutiques
al Port d'Aigua Dolça de Sitges (2 de juliol amb 12 persones usuàries
de l'Àrea d'Habitatge) i la jornada d'equitació adaptada a l'Hípica de
Malla (13 de setembre amb 10 persones usuàries de l'Àrea d'Habitatge).

La FCMPPO ha col·laborat en aquest documental, en el qual es narra
l'experiència de cinc persones que han passat per un procés de
coaching en el marc del projecte Bitàcola, compartit per la Fundació
Joia i la nostra entitat. El documental es va presentar el 9 d'octubre
a CaixaFòrum de Barcelona.

La Llar Residència de Manlleu va acollir dissabte 21 d'octubre la
cinquena edició de la Diada de les Famílies: una jornada de retrobament
entre els residents i els seus familiars que es fa anualment des de
l'any 2007. Enguany hi van participar un centenar de persones que
van gaudir d'una arrossada, un concert a càrrec de tres residents i
una actuació del grup de cant de la residència.

La FCMPPO i l'Associació de Propietaris del Montseny van col·laborar
durant la tardor en la primera experiència pilot de recol·lecció i
comercialització de castanyes al massís del Montseny. Aquesta
col·laboració va permetre que persones amb problemes de salut
mental fossin contractades per la tasca de recol·lecció de les castanyes.

Més de 40 persones usuàries dels diferents serveis de salut mental
i drogodependències de la FCMPPO van poder assistir el 28 de
novembre al Camp Nou i veure el partit de la Copa del Rei contra
l'Alabès gràcies als socis del FCB que van alliberar el seu seient
gratuïtament per la Diada del Soci Solidari. La Penya Barcelonista
Plana de Vic va oferir el servei de bus pel trasllat.

Usuaris i usuàries del SRC van realitzar entre els mesos d'octubre i
desembre la decoració nadalenca de part de l'Hospital de la Santa
Creu i de dos espais de la UVic en el marc de les activitats de
voluntariat del servei.

La gerent de la FCMPPO, Mercè Generó, i el director d'Osona Salut
Mental, Francesc Arrufat, van ser convidats el 7 de febrer en una
sessió del Club Rotary-Vic Osona per exposar l'evolució de la xarxa
integrada de serveis de salut mental i addiccions de la comarca que
depèn de les dues entitats. En el marc de l'acte, els membres del
Club van fer entrega d'un obsequi com a reconeixement de la tasca
realitzada pels dos centres.

La parcel·la d'hort que el Servei Prelaboral de la FCMPPO gestiona
a Can Sanglas de Manlleu va guanyar un dels premis que atorga
l'Ajuntament del municipi com a reconeixement a la bona feina
realitzada pels usuaris dels horts. El jurat va valorar les tècniques
ecològiques, la bona cura de l'espai, la biodiversitat i la originalitat.
L'entrega dels premis es va celebrar el 27 d'octubre a l'espai dels
horts.

XEISO -la xarxa d'entitats d'Osona que vetlla per la inserció sociolaboral
de col·lectius amb risc d'exclusió social- va guanyar junt amb Fòrum
de Debats, la tercera edició dels Premis Som Vic. Aquests premis
reconeixen entitats vigatanes que destaquin per la seva implicació en
la millora de la societat. Mercè Generó, gerent de la FCMPPO -una
de les 8 entitats que formen XEISO- va recollir el guardó en un acte
que es va celebrar el 8 de novembre al Centre Cívic Can Pau Raba
de Vic.

Informe territorial de la província de Barcelona: Publicació d'un
extens article sobre els cinc anys de funcionament de l'Oficina Tècnica
Laboral d'Osona a l'Informe territorial de la província de Barcelona:
una publicació de la Cambra de Comerç de Barcelona i de la Diputació
de Barcelona que enguany fa balanç econòmic del 2011.

El projecte Parelles Artístiques es va presentar en diferents
jornades i congressos durant el 2012:
- Ponència a la conferència Creació Plàstica i vincle social de la UVic.
- Ponència en les jornades QUAM, organitzades pel Centre d'Arts
Contemporànies de Vic (Acvic).
- Ponència al IV Congrés de Rehabilitació Psicosocial, organitzat per
la Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial
(FEARP) a Saragossa.
- Ponència a les I Jornades de Debat sobre Salut Mental Comunitària,
organitzades per l'Àrea Assistencial en Salut Mental Benito Menni de
l'Hospitalet de Llobregat.

Escala d'avaluació RINS
Cinc terapeutes ocupacionals de la FCMPPO i un altre del CHV han
confeccionat l'escala de mesura RINS per avaluar la funcionalitat
ocupacional en les Activitats de la Vida Diària (AVD) de les persones
que es beneficien de la intervenció de teràpia ocupacional en els
recursos d'Osona Salut Mental i de la FCMPPO. Actualment, estan
realitzant el procés de validació d'aquesta escala.
Impacte sobre l'estigma en salut mental
La FCMPPO està dissenyant una metodologia que permeti l'avaluació
quantitativa de l'impacte sobre l'estigma en salut mental dels artistes
que participen en el projecte de Parelles Artístiques a través de
recerca bibliogràfica i de la informació extreta de grups focals.

Un total de 10 professionals de la FCMPPO han realitzat docència
en diferents centres formatius durant el 2012:
- Màster en Rehabilitació Psicosocial organitzat per Fòrum Salut
Mental i Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
- Assignatures de “Teràpia Ocupacional i Drogodependències” i
“Teràpia Ocupacional per l'autonomia personal I” de la carrera de
Teràpia Ocupacional de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
de la Universitat de Vic (UVic)
-Presentació del Centre de Dia CADO a alumnes de 2n curs de la
carrera de Teràpia Ocupacional de la Facultat de Ciències de la Salut
i el Benestar de la UVic
- Suport en els treballs de recerca d'estudiants del Grau d'Educació
Social de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes de
la UVic, d'estudiants de FP Integració Social de Navàs i d'estudiants
del Cicle Superior de FP d'Integració Social de l'IES Antoni Pous i
Argila de Manlleu
- Seminari “Trastorno psiquiátrico en comorbilidad con el Trastorno
por Uso de Substancias, disfunciones y posibles abordajes
terapéuticos” al Complex assistencial en salut mental Benito Menni
de Sant Boi de Llobregat
- Assignatura Pràcticum IV del Grau d'Infermeria de la Facultat de
Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic (UVic)
- Curs Disfuncions del sistema estmatognàtic al SAP Osona
- Curs ‘Atenció a la Dependència de l'Ajuntament de Vic
Un total de 22 alumnes han realitzat pràctiques en diferents
serveis de la FCMPPO al llarg de l'any:
- Pràctiques de Teràpia Ocupacional de la Facultat de Ciències de
la Salut i el Benestar de la UVic
- Pràctiques del Grau en Educació Social de la Facultat d'Educació,
Traducció i Ciències Humanes de la UVic
- Pràctiques del Grau de Psicologia de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC)
- Carrera de Logopèdia de la Fundació Universitària Bages (FUB)
- Pràctiques del Grau de Teràpia Ocupacional de la UAB que s'imparteix
a l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa
(EUIT)
- Pràctiques del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Integració Social
de l'IES Antoni Pous i Argila de Manlleu
- Pràctiques del Màster d'Artteràpia Interdisciplinar de l'Institut de
Sociologia i Psicologia Aplicades (ISPA) de Barcelona
- Pràctiques del curs Atenció sociosanitària a persones dependentes
en institucions socials de la Fundació Mil·lenari

Tots els serveis de la FCMPPO, acreditats amb la norma ISO
9001:2008
Els serveis de salut mental comunitària i de logopèdia de la FCMPPO
han estat acreditats per l'empresa Det Norske Veritas conforme la
norma ISO 9001:2008. Els primers recursos en obtenir l'acreditació
l'agost de 2011 van ser els de l'Àrea d'Habitatge. La resta ho han fet
el juny de 2012. La ISO 9001:2008 ha suposat certificar un sistema
de gestió de la qualitat amb el qual fa anys que treballa la FCMPPO
i que en èpoques com l'actual és imprescindible per continuar oferint
un servei òptim a les persones que atenem.
Resultats de les enquestes de satisfacció als usuaris i usuàries
dels serveis de la FCMPPO

Pla d'Igualtat d'Oportunitats a la feina
En el marc del Pla d'Igualtat d'Oportunitats que la FCMPPO està
implantant des de 2009, s'han portat a terme les següents accions:
- S'ha fet lliurement d'un exemplar del Pla d'Igualtat entre les Dones
i els Homes de la Fundació CMPPO, del Protocol de prevenció i
abordatge de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe i
de la Guia de Llenguatge Neutre a les persones que s'incorporen a
la plantilla de la FCMPPO.
- S'ha vetllat perquè les comunicacions internes i externes de la
Fundació CMPPO es facin des d'una perspectiva no sexista del
llenguatge.
- S'ha vetllat perquè totes les dades estadístiques que s'elaboren a
l'entitat, ja siguin de personal o assistencials, estiguin disgregades
per sexe.
- S'han redactat els reglaments i d'altres normatives de l'entitat des
d'una perspectiva no sexista del llenguatge.
- S'ha fet l'anàlisi des d'una perspectiva de gènere dels protocols de
selecció i promoció de personal.
- Es promou la conciliació de vida personal, familiar i laboral.
- Es vetlla per tal de que no existeixi cap discriminació retributiva,
indirecta o directa, per raó de gènere.
Protecció de dades
El compliment de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal
permet garantir a la FCMPPO el tractament correcte de les dades i
el manteniment de la confiança dels seus usuaris i usuàries. A més,
l'entitat està adscrita al Codi Tipus de la Unió Catalana d'Hospitals
(UCH), fet que li permet l'aplicació concreta de la llei considerant les
especificitats de l'activitat que porta a terme.
Auditoria Econòmica
Els comptes anuals de l'exercici 2011 han estat auditats per l'empresa
Busquets Economistes, Auditors i estudis jurídics durant l'abril de
2012. Això permet a la FCMPPO oferir la màxima transparència en
la gestió econòmica i consolidar així la solvència financera necessària
per seguir prestant serveis de qualitat.

