MEMÒRIA
D’ACTIVITATS

2019

FUNDACIÓ

VIA ACTIVA

FUNDACIÓ

VIA ASSISTENCIAL

FUNDACIÓ

VIACLARA

GRUP SOM VIA I Memòria Anual 2019 I 2

Benvinguda

Carta Ètica

07

Enfocament global

Grup SOM VIA

Polítiques

08

Serveis i Programes

Missió, Visió i Valors

Activitat Interna

Nous Reptes

Estratègia 2020-2023

Implicació i respecte

El medi ambient

I vostè, què vol?

Impacte en la societat

Qualitat i Transparència

Un camí d’excel·lència
creant vincles

Esdeveniments clau any 2019

Aliances i col·laboracions

04
05
05
06

De persona a persona
Cap decisió sobre mi
sense mi
Angela Coulter

06
07

09
10
11
12

13
14
27
28
29

30

GRUP SOM VIA I Memòria Anual 2019 I 4

SOM Valor Social

Grup SOM VIA
Al Servei de les Persones

Vídeo 25 anys

Benvinguda

SOM part d’un sector amb un fort impacte social.
Com a societat, en especial durant aquests darrers
temps, estem afrontant importants canvis que de ben
segur configuraran un món diferent en tots els àmbits. És
així que es presenta un futur ple de nous compromisos
i interessos en el camp social i assistencial, nous reptes
davant d’una professió creadora de benestar i qualitat
de vida i creadora, per tant, de serveis i espais que
acompanyen dia a dia les persones. De la mateixa
manera avui apareixen noves aspiracions davant la
formació i les inquietuds dels professionals del sector
d’alt nivell. En tot cas, som nosaltres, com entitat, que
tenim el deure de construir aquesta missió comuna,
generadora de nous camins i noves oportunitats per
seguir avançant en la construcció positiva de la societat.
El nostre és un sector viu que mira endavant, que està
preparat en tot moment per construir vida i qualitat,
present i futura. També un sector vital en l’activació
de la vida independent i autònoma dels grups amb
situacions de vulnerabilitat o risc social. Aquí veureu
els nostres ingredients que, produïts amb la màxima
exigència, són d’altíssima qualitat. És en aquest sentit
que us garanteixo que des del Grup SOM VIA tenim
la voluntat d’avançar i seguir aportant compromís i
entusiasme dia a dia perquè, res és més evident que
som un conjunt d’entitats amb un valor social i un únic
compromís: Les persones. Aquesta és la nostra vocació
i el principi que centra la solidesa del nostre projecte.
Una idea que va néixer ara fa vint-i cinc anys amb la
màxima il·lusió i amb el compromís que comporta la
màxima exigència.

Amb aquest darrer propòsit vull presentar-vos la
memòria de l’activitat, on trobareu una pinzellada ben
ampla dels Serveis i Programes del Grup SOM VIA que
han vist la llum durant el 2019. Tots ells són reptes i
objectius que hem assolit amb esforç, professionalitat
i innovació.
Al Grup SOM VIA celebrem 25 anys creant i enfortint
vincles amb les persones.
Una forta abraçada!

El Grup SOM VIA està format
per quatre Entitats amb valor
social, la Fundació Via Activa, la
Fundació Viaclara, la Fundació
Via Assistencial i SOM VIA
Consultoria, cadascuna d’elles
adreçada a un col·lectiu específic
però totes cohesionades per un
treball comú que posa a l’abast
de la ciutadania un model social
innovador, sòlid i rigorós.

Entitat Tutelar.
Serveis per a
gent gran
i persones
amb
diagnòstic
en salut
mental.

Formació
professional.
Serveis
socioculturals
i a la comunitat.

Serveis per a
persones
amb discapacitat
intel·lectual.

Serveis de
consultoria i
formació per a
organitzacions i
centres educatius.

Institut SOM VIA de
Neurodesenvolupament
i Aprenentatge.

En aliança
amb:

SOM solidesa
SOM passió per la feina ben feta

Missió, Visió i Valors
JAUME VIAPLANA
MIRALLES
President
Grup SOM VIA

L’essencial es diu amb senzillesa
Miquel Martí i Pol

MISSIÓ
Posem a l’abast de les persones amb necessitats de
suport i/o situació de vulnerabilitat un sòlid model
d’acompanyament que possibilita la generació i
el desenvolupament del seu projecte de vida, un
paradigma que va més enllà de la individualitat
i que podem transferir a la ciutadania, des de
l’excel·lència en la gestió i en l’atenció, també des
de la innovació i la transformació, garantint en tot
moment els drets de les persones i la sostenibilitat
de la nostra organització.

VISIÓ
Volem promoure la transformació del nostre entorn,
de la mirada i de l’actitud, habilitant serveis, models
i programes d’intervenció compromesos amb la
comunitat. Entendre i descobrir persones a través
del foment de l’autonomia i de la pròpia decisió és la
principal magnitud per fer possible la participació real
i efectiva del conjunt de la ciutadania en la societat.

VALORS
Ens identifiquem amb:
> Igualtat d’oportunitats.
> Participació en la societat.
> Autodeterminació.
Promovem la igualtat entre les persones en totes
les seves dimensions i ho fem a través de la xarxa
global d’actors que hi participen. Respectem les
decisions i lliure elecció del dia a dia, perquè
tothom decideixi sobre la seva vida.
I ho fem amb:
> Sostenibilitat.
> Compromís.
> Excel·lència.
Amb la qualitat i la recerca de la màxima excel·lència
en cadascuna de les nostres accions, amb la
importància adquirida pel compromís cabdal amb
les persones i amb la major eficàcia i eficiència
que garanteix en tot moment ser una organització
sostenible en tots els àmbits.

Respectem les decisions i lliure elecció del dia a dia,
perquè tothom decideixi sobre la seva vida
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SOM Rigor

Estratègia
2020-2023
Cerquem l’excel·lència a través de l’exactitud i el
rigor en la gestió planificada, integral i cohesionada
de cadascuna de les nostres actuacions, Serveis i
Programes. És d’aquesta manera que, per a promoure
un model de qualitat de vida i participació comunitària,
considerem la planificació estratègica i el compliment
del marc legal com a eines fonamentals per enfortir
el nostre compromís amb les persones, la família i la
societat, el creixement i l’organització.

ESTRATÈGIA 01
Persones
Objectiu general: Consolidar que les
persones siguin el centre de la nostra
atenció rebent uns serveis de qualitat.

ESTRATÈGIA 02
Família i Societat
Objectiu general: Sensibilització de
la societat en matèria d’igualtat i
normalització.

ESTRATÈGIA 03
Creixement
Objectiu general: Ampliar i diversificar
els Serveis del Grup SOM VIA.

ESTRATÈGIA 04
Organització

SOM Metodologia Pròpia

Objectiu general: Enfortir la nostra
organització, la implicació i compromís
de les persones.

I vostè, què vol?

Cap decisió sobre mi, sense mi (Angela Coulter
2012). És el nostre argument i la millor definició d’una
metodologia fonamentada en la defensa de la igualtat
d’oportunitats i la no discriminació, perquè som totes
les persones les que volem participar de la nostra vida.

Un camí d’excel·lència creant vincles
(1994-2019)
El Grup SOM VIA compleix vint-i-cinc anys de trajectòria des del seu inici d’activitat amb la Residència Avis en
Família, l’any 1994. Des d’aleshores la idea continua, evoluciona amb la posterior posada en marxa de la Llar
Residència Salut Mental Mascaró, el Servei de Tutela, Llar amb Suport Segle XX, SAVI, Consultoria Social i Formació,
Programa Canvi d’Aires, programes de voluntariat, la creació del Programa Ments Despertes i creix avui amb la
realitat del Centre Residencial Viladrosa i tots els Servei, Programes i esdeveniments que trobareu a continuació.
En aquests vint-i-cinc anys d’experiència la nostra certesa és que encara hi ha molt a fer en l’acompanyament
a les persones. Nosaltres apostem per la nostra metodologia i manera de fer, un camí cap a l’excel·lència en el
servei a les persones, fet amb la màxima exigència.
Dia a dia, en aquest camí i amb la temporalitat que ens ofereix l’ahir, l’avui i el demà, agraïm conèixer totes les
persones que ens desperten admiració, i per damunt de tot, a tothom que (equips professionals, voluntariat,
persones usuàries, col·laboradores...) a més, ens desperten afecte, perquè a la llarga és un sentiment i un vincle
de proximitat molt més perdurable.
Grup SOM VIA, 25 anys al servei de les persones.

SOM Principis

Carta Ètica

Ens fonamenten en el respecte i en la identitat. És
sota aquests valors que apliquem els eixos bàsics de
la nostra línia d’actuació i processos d’acompanyament
al complet. I ho fem a través d’un model propi, el model:
I vostè, què vol?
És una manera pròpia de fer en atenció A la persona
i Amb la persona, acompanyant-la tal com ha viscut
sempre. Amb identitat, intimitat i consens, perquè
ningú deixi mai de fer allò que li agrada, que sempre
ha fet i que forma part de la seva personalitat. I vostè,
què vol? És cultura del detall. Són quatre paraules que
defineixen la proximitat precisa que forma part de l’ADN
del Grup SOM VIA des dels seus inicis i que és l’embrió
que estimula tots els nostres Serveis i Programes. És
una senzilla pregunta que obre la porta a un model
estructurat i també complex en autonomia i respecte
per les decisions pròpies.

SOM Vint-i-cinc anys més savis

El contingut de la Carta Ètica situa en tot moment
la nostra manera de fer. És el fil conductor fruit del
treball en equip i l’expertesa, és l’escenari i el guió base
indispensable en qualsevol de les nostres intervencions,
Serveis i Programes.

GRUP

SOM VIA

El Grup SOM VIA i les persones:
MODEL D’ATENCIÓ
A LES PERSONES
I VOSTÈ, QUÈ VOL?
La nostra manera de fer
i la nostra cultura del detall

FUNDACIÓ

VIA ACTIVA

FUNDACIÓ

VIA ASSISTENCIAL

FUNDACIÓ

VIACLARA

Un model propi, el model:
I vostè, què vol?

> Respectem persona i diversitat.
> Personalitzem i ens adaptem a cada necessitat.
> Fomentem decisions conjuntes, responsabilitat
i lliure elecció.
> Potenciem el rol i llaços familiars.
> Defensem autonomia i individu.
> Treballem aspectes afectius i socials.
> Estem implicats en el dia a dia, en la inserció
laboral i en tot allò que possibiliti el màxim grau
d’independència i autonomia.
> Respectem a la fi de vida.
> Defensem drets civils i llibertats.
> Garantim respecte i dignitat, intimitat i integritat.

El Grup SOM VIA i l’equip professional:
> Vetllem per les bones pràctiques.
> Treballem junts en una causa comuna, amb
coherència i interprofessionalitat.
> Prenem decisions en equip. Ens impliquem
i participem en les intervencions quotidianes.
> Promovem la formació i la qualificació professional.
> Defensem un clima laboral segur, que permeti
l’autorealització professional.
> Tenim cura que tot l’equip professional assumeixi
els nostres compromisos ètics.

Funcionament i gestió del Grup SOM VIA:
> Garantim la transparència a través de rigorosos
mecanismes de control de processos i protocols
de revisió continuada.
> Garantim la gestió dels béns patrimonials.
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SOM la Força del Compromís

SOM el Compromís de les Persones

Polítiques

Activitat Interna

Les polítiques són la declaració de principis generals
que, com a entitat, ens comprometem a complir, a
plena dedicació, davant la societat. Són directrius
estratègiques amples i profundes en els seus fonaments,
indispensables per a l’acció conjunta del Grup SOM VIA.

ÒRGANS DE GOVERN

Per al bon govern del Grup, definim vuit polítiques
essencials. Són la força que centra la solidesa del
nostre projecte.

01
Respecte a l’atenció
a les persones i les
seves famílies.

04
Què fem en
sostenibilitat
ambiental?

07
Al voltant de la
utilització d’actius.

02
Amb relació a la
qualitat i gestió cap
a l’excel·lència.

05
Sobre les compres
i relacions amb els
proveïdors.

08
En l’àmbit de la
privacitat i seguretat
de la informació.

El Grup SOM VIA realitza una ferma aposta per l’atenció
de qualitat, segons els criteris que s’estableixen
a la NORMA UNE-EN ISO 9001:2015, normatives i
reglaments legals i del segell del model d’Excel·lència
Europea en gestió 300+ EFQM.

03

Patronat Fundació Via Activa

Equip Directiu

Jaume Viaplana Miralles | President

Jaume Viaplana M. i Carmen Armengol | Presidència

Carmen Armengol Uñó | Vicepresidenta

Marta Viaplana i Jaume Viaplana Armengol | Gerència

Marta Viaplana Armengol | Secretària

M. Carmen Olaya | Administració i Finances

Jaume Viaplana Armengol | Vocal

Elena Ventura | Qualitat

Ali Viaplana Armengol | Vocal

Pepón Henriquez | Compres i Gestió de les instal·lacions

Pau Viaplana Armengol | Vocal

Ali Viaplana | Coordinadora Programa Canvi d’Aires

Luis Briones Molina | Vocal

Bibiana Barnadas | Direcció SOM VIA Consultoria,
Subvencions i Projectes

Guillem Panisello Boet | Vocal
Manuel Vidal-Ribas Belil | Vocal

Quant als recursos
humans.
Patronat Fundació Viaclara

06

Miquel Tiffon | Patrocini i Comunicació
Sílvia Garcia | Programes
Irene Esparza | Direcció Residència Avis en Família i
del Servei d’Acompanyament a la Vida Independent

Carmen Armengol Uñó | Presidenta

Marta Centellas | Direcció Llar Residència Salut
Mental Mascaró i de la Llar amb Suport Segle XX

Jaume Viaplana Miralles | Secretari

Àngels Ros | Direcció del Servei Fundació Viaclara

Marta Viaplana Armengol | Vocal

Ana Luna | Coordinació Àrea Social Fundació Viaclara

Miquel Vila Baucells | Vocal
Albert Manent Riu | Vocal
Consell Assessor

Pel que fa a l’àmbit
econòmic.

Joaquim Triadú i Vila-Abadal | Coordinador del Consell
Patronat Fundació Via Assistencial

Jordi Conejos Sancho

Jaume Viaplana Miralles | President

Pere Clotas i Cierco

Carmen Armengol Uñó | Vicepresidenta

Montserrat Dolz i Abadía

Marta Viaplana Armengol | Secretària

Ramon Garriga i Saperas

Jaume Viaplana Armengol | Vocal

Francesc Labastida Azemar

Miquel Vila Baucells | Vocal

Esperança Molins Monteys

Rafael Fernández Bautista | Vocal

José María Tejedor Villalba
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SOM Valor d’Equip

Implicació i respecte

64

Professionals treballen
al Grup SOM VIA

3

estudiants en pràctiques

9

,38
%

2 alumnes del Cicle Superior
d’Integració Social (Pràctiques a
la Llar Residència Mascaró)
i 1 alumne de Grau en Treball
Social (Pràctiques a la Fundació
Viaclara)

1.141

Hores de formació

29

Voluntaris

SOM a Prop

Impacte EN LA SOCIETAT

9.37
Índex de satisfacció
en la formació (sobre 10)

99

%

Dels professionals de
l’Organització es sent
implicat

21

84,80

Impactes a mitjans
de comunicació

Augment de visites
Pàgina Web

Creació de compte a
Twitter i Instagram

332

213

Persones van assistir
a la Segona Jornada
Salut Mental i Jo al
Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona

16

Presentacions públiques

4

1.533

1.225

%

Homes
Dones

90,62
%

110

Reunions
de coordinació interna

91

%

Dels professionals valora
que intervé d’acord a la
Missió, Visió i Valors de
l’Entitat

Persones a la Gala
Final del Concurs
de Cinema Ments
Despertes a l’Auditori
Mediapro de Barcelona

Peu de foto. Equip

Participacions a
Jornades, Congressos,
Mostres

Visualitzacions dels
vídeos del canal YouTube
del Grup

Persones han rebut aquest
any les accions formatives del
Programa Ments Despertes
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SOM Resultat positiu

SOM Territori

Esdeveniments clau any 2019

Enfocament global

01
02
03
04
05

06
07
08

25 Aniversari de la creació del Grup SOM VIA i
inici de la seva activitat al servei de les persones.

Realització vídeo commemoratiu del Grup
SOM VIA, un recorregut pels col·lectius als
quals acompanyem i una visió dels diferents
programes i serveis.

Presentació SOM VIA Consultoria social i
formació un servei per afavorir l’apoderament
de les organitzacions i les persones en processos
d’innovació i millora contínua.

Darrera fase construcció obres del Centre
Residencial Viladrosa per a persones amb
discapacitat intel·lectual i autisme a la ciutat
de Barcelona.

Acord amb la Institució Cultural del CIC per a la
realització conjunta a la seu del Grup SOM VIA
dels Cicles Formatius de Serveis Socioculturals
i a la Comunitat de Grau Superior en Integració
Social i Grau Mitjà en Atenció a les Persones en
situacions de dependència. Adequació espais i
posada en marxa curs 2020-2021.

Inauguració del Servei Llar amb Suport
Segle XX, un pas endavant cap a una vida
independent i autònoma de les persones en
un entorn normalitzat.

Escoltem opinions i interessos i compartim
projectes de vida. El resultat és el creixement
de les persones ateses a través de la Fundació
Viaclara (Entitat Tutelar).

Ampliem la nostra contribució al desenvolupament
actiu de les persones a través del Servei
d’Acompanyament a la Vida Independent (SAVI),
per a les persones amb discapacitat intel·lectual
o física que viuen i volen viure al seu domicili.

09

Consolidem el Programa Canvi d’Aires amb
la realització del 3r Cicle formatiu dedicat a
l’Autonomia i Maduresa Personal, una eina de
capacitació i aprenentatge de les habilitats
quotidianes i el foment de l’autonomia de
les persones.

16

Creix la presència del Grup SOM VIA als
mitjans de comunicació a través d’entrevistes
televisives al Programa Tot es mou (TV3) i
Catacrkrac (BTV) i entrevista en directe al
programa El Suplement de Catalunya Ràdio,
amb Roger Escapa.

Pla d'Urgell (Lleida)
Fundació Viaclara

Vallès Occidental
Fundació Viaclara

10

Creixem en qualitat i millora constant. Auditoria
externa de Grup segons la Norma UNE-EN ISO
9001:2015.

17

La Fundació Pere Tarrés imparteix la formació
en Comunicació Assertiva i Gestió Emocional
entre tot l’equip professional del Grup SOM VIA.

Moianès

Bages

Fundació Viaclara

Fundació
Viaclara

Osona
Fundació Viaclara

Vallès Oriental

11
12

13

14
15

Signatura del conveni amb la Fundació Maria
Francisca de Roviralta per a l’equipament del
servei de cuina del Centre Residencial Viladrosa.

Posada en marxa del Programa Aprenentatge
i Servei a la Comunitat (APS), una proposta
curricular que combina servei comunitari amb
aprenentatge acadèmic adreçada als alumnes
de 3r i 4t d’ESO.

Participació activa del Grup SOM VIA com
a membre de la Taula de Salut Mental del
districte d’Horta Guinardó de l’Ajuntament de
Barcelona i de la Comissió de Sensibilització
i Prevenció en Salut Mental i Addiccions a
secundària de la Taula de Salut Mental i
Addiccions de l’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet.

Creació de la primera Acció Formativa 10
Mirades de Futur una reflexió en clau d’inclusió
i normalització per fer partícip a tothom de la
salut mental.

Augmenta la visibilitat en la pàgina web i creació
dels nous comptes a Twitter i Instagram.

18

19

Conveni de col·laboració amb el Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
per donar suport al Programa Ments Despertes,
com a eina de coneixement professional entre
educadores i educadors. Increment del nombre
de l’alumnat que rep les ponències del Programa.

Participem en la UB-Universitat de Barcelona
en la formació dels futurs professionals de 3r
i 4t curs dels Graus d’Educació i Treball Social.

Fundació Viaclara

Maresme

Anoia

Fundació Viaclara

Fundació
Viaclara

Programa Ments Despertes

Alt Penedés

Barcelonès

Programa
Ments
Despertes

Residència Avis en Família
Llar Residència Salut Mental Mascaró
Llar amb Suport Segle XX

Garraf

Servei d’Acompanyament
a la Vida Independent

Fundació
Viaclara

20
21

22

Portem a terme la Segona edició del Concurs
de Cinema Ments Despertes i organització de
la Gala Final a l’Auditori Mediapro, presentada
per l’actor Bruno Oro amb un èxit de públic.

Fundació Viaclara
Programa Ments Despertes

Baix Llobregat

Programa Canvi d’Aires

Fundació Viaclara

Centre Residencial Viladrosa

Programa Ments Despertes

SOM VIA Consultoria Social

Participació del Grup SOM VIA al Congrés
Inclusió.cat, un esdeveniment organitzat pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
i la Càtedra de Serveis Socials de la Universitat
de Vic – Universitat Central de Catalunya.

València
Fundació Viaclara

Participació per cinquè any consecutiu, a la
Campanya solidària Reyes Majos de la mà de
Miaportacion.org.
Tenerife

23

Fundació Viaclara

Organització del 8è Concurs de Postals de
Nadal i Gala final de l’Associació Catalana de
Llars de Salut Mental a l’Auditori del Centre
Cívic Urgell de Barcelona. Participació per vuitè
any consecutiu i segon premi 2019 de la Llar
Residència Mascaró.
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SOM al teu Costat

Serveis i Programes
Acció Assistencial
El Grup SOM VIA posa a disposició de la
comunitat 9 Serveis i Programes, adreçats
principalment a persones grans, persones
amb diagnòstic en salut mental i persones
amb discapacitat intel·lectual.

Persones ateses

Persones usuàries

2017

Hem acompanyat

886

1.615

Persones

2018

1.479

Persones

persones

4

a través dels nostres
Serveis i Programes

al Programa
Canvi d’Aires

2019
FUNDACIÓ

VIA ACTIVA

1.615

Persones

FUNDACIÓ

24
al Servei Residència
Avis en Família

VIACLARA

FUNDACIÓ

VIA ASSISTENCIAL

10
al Servei
d’Acompanyament a
la Vida Independent

39
al Servei Llar
Residència Salut
Mental Mascaró

279
al Servei
Fundació Viaclara

4
al Servei Llar
amb Suport Segle XX

1.255
al Programa
Ments Despertes
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FUNDACIÓ

VIA ACTIVA

Des del Grup SOM VIA creiem en l’habilitació i creació
de programes, recursos i serveis que privilegien
la diversitat, la vàlua i la multiplicació d’emocions,
sensibilitats i compromisos.
Cal posar a la persona al centre i observar, per obrir
la possibilitat d’entendre no només allò que es veu,
sinó també els paisatges des d’on estem mirant.
Comprendre les persones i treballar més enllà de les
seves necessitats és doncs la tendència que el nostre
Grup segueix des de fa més de vint-i-cinc anys.

Un espai on la Persona
és Protagonista

SOM Grans en Convivència

SOM un toc de Vida

Residència
Avis en Família

Llar Residència Salut
Mental Mascaró

A la maduresa tothom és protagonista de les
seves decisions

Molt més que el camí cap a una vida independent

La Residència Avis en Família és molt més que un servei
residencial, és un espai de convivència i de vida per
a persones grans, d’estada temporal o continuada i
d’assistència integral a les activitats del dia a dia.
Avis en Família compta amb serveis personalitzats, on
la persona és la protagonista i que permeten gaudir
del màxim confort i benestar en un entorn i espais
adaptats. Volem afavorir la recuperació i el manteniment
del màxim grau d’autonomia personal i social, amb
la seguretat i la calidesa que ofereix disposar de la
màxima confiança en un ambient íntim i familiar.
La nostra actitud, sota el model d’atenció I vostè,
què vol? es fonamenta en la proximitat, l’autonomia
i la presa de decisions conjuntes. Volem aportar a les
persones grans una llar per viure, on cada persona
compta amb els suports que necessita i viure com ha
viscut sempre, sense que ningú deixi de fer allò que li
agrada i que és part de la seva personalitat.
Oferim un tracte de persona a persona, en petit format,
amb vint places on tota la importància es troba en la
cura del mínim detall.
Avis en Família és un espai de convivència personalitzat
on la persona és protagonista.
Avis en Família és la pròpia casa de tothom que hi viu.
R E S U LTAT S

2019

24

Mascaró és una llar per viure, personalitzada i pròxima,
perquè cada persona compta amb els suports que
necessita.

R E S U LTAT S

2019

39

Persones
ateses

100% 100% 92,3%

100 100 100
%

Familiars
i Entitats
Tutelars

Un espai on tothom pot desenvolupar la seva vida,
la seva personalitat i les seves aficions i és en aquest
model d’atenció que les persones milloren dia a dia la
seva qualitat de vida.

VERS ELS SERVEI EN GENERAL

G R A U D E S AT I S FA C C I Ó

Persones
usuàries

Mascaró és un espai de vida familiar, una unitat de
convivència basada en l’atenció personalitzada i la
participació de les pròpies persones usuàries. L’objectiu
és facilitar un entorn real de vida, una llar pròpia
adequada i adaptada a les necessitats d’assistència
i acompanyament en el dia a dia. Apostem per uns
serveis que potencien l’autonomia personal i social i
afavoreixen la màxima participació a la vida comunitària,
així com a vida independent.

G R A U D E S AT I S FA C C I Ó

Persones
ateses

VERS ELS SERVEI EN GENERAL

%

La Llar Residència Mascaró és un Servei d’acolliment
residencial, temporal o d’estada continuada, d’atenció a
persones amb trastorn mental de llarga evolució i amb
factors de risc o emergència social derivada.

%

Equip de
professionals

Persones
usuàries

Familiars
i Entitats
Tutelars

Equip de
professionals
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SOM Camí compartit

SOM Corresponsabilitat

Llar amb Suport
Segle XX

Servei d'Acompanyament
a la Vida Independent

FUNDACIÓ

VIACLARA
SOM la Força de la Confiança

Creiem en les persones i creiem en la dignitat

L’actitud positiva del dia a dia

Entitat Tutelar

Servei d’acolliment residencial, amb caràcter temporal
o permanent, per a persones amb trastorn mental
de llarga evolució i problemàtica social derivada.
S’estructura en un habitatge ordinari que constitueix
el domicili habitual de les persones que l’habiten, quan
les circumstàncies personals, socials i familiars ho fan
aconsellable.

A través del Servei d’Acompanyament a la Vida
Independent treballem amb l’objectiu de fer possible
que les persones puguin desenvolupar-se de forma
autònoma en totes les esferes de la seva vida quotidiana,
tant a la seva llar com a la comunitat.

La gestió del consens i la reflexió
en l’acompanyament de les persones

La Llar amb Suport Segle XX és un equipament que
permet a les persones usuàries amb suficient nivell
d’autonomia fer el pas endavant cap a una Vida
Independent i Autònoma en un entorn normalitzat.
A la Llar Segle XX l’objectiu psicosocial és fonamental
i és en aquest sentit que permet la gestió independent
del dia a dia, amb el suport i vincle dels professionals
del Grup.
És el resultat d’incentivar aptituds i incrementar
l’empoderament de les persones. És l’oportunitat de
tenir la clau de casa per poder viure en un habitatge
estable, a mida i integrat a la comunitat.

El Servei d’Acompanyament a la Vida Independent
és un servei d’orientació i suport per a les persones
amb necessitats de suport intel·lectual, físic i/o amb
factors de risc social derivat de la malaltia mental, que
han optat per viure en habitatge propi o de lloguer,
soles, en parella o acompanyades (màxim quatre) i que
necessiten suport personal per al desenvolupament
diari i la gestió d’una vida autònoma.
L’actitud del Programa és contribuir al desenvolupament
actiu de la persona en les seves activitats habituals a la
llar a través d’un suport pròxim i personalitzat.

10

R E S U LT A T S

2019

4

R E S U LTAT S

2019

Persones
ateses

VERS ELS SERVEI EN GENERAL

Persones
usuàries

100% 100% 100%
Familiars
i Entitats
Tutelars

VERS ELS SERVEI EN GENERAL

100% 100%

G R A U D E S AT I S FA C C I Ó

Persones
usuàries

G R A U D E S AT I S FA C C I Ó

Equip de
professionals

Equip de
professionals

Persones
ateses

El Servei social especialitzat de Tutela garanteix la
protecció de persones grans, persones amb malaltia
mental i/o persones amb discapacitat protegides per
càrrecs tutelars, quan la família no se’n pot fer càrrec,
o bé no és considera idoni que se’n faci.
L’objectiu és assegurar la protecció específica i
personalitzada, l’administració dels béns i el ple exercici
dels drets, amb l’aportació de tots els mecanismes
per a la promoció de l’autonomia de persones amb la
capacitat d’obrar limitada, o en procés d’incapacitació.
En tot moment treballem per la millora de la qualitat
de vida de les persones que acompanyem, a través
de la promoció, desenvolupament i defensa de drets
i dignitat, així com amb la transferència d’informació,
consell i assessorament, tant de manera particular com
a la pròpia família.
L’equip multidisciplinari del Grup SOM VIA assegura
el benestar i la qualitat de vida i representa i es
responsabilitza de la persona protegida amb el vincle
de la proximitat i en tots aquells aspectes que detalla
cada resolució.

R E S U LTAT S

2019

279

G R A U D E S AT I S FA C C I Ó
VERS ELS SERVEI EN GENERAL

93%

100%

Persones
usuàries

Equip de
professionals

Som un camí dinàmic que permet, davant la limitació
de la capacitat d’obrar, activar el suport i la presa
de decisions. Per això acompanyem les persones
a identificar, planificar i executar els seus desitjos i
necessitats futures, d’acord amb el seu projecte de vida
i amb tots els suports que els hi permeti expressar la
voluntat pròpia i les responsabilitats associades.
Garantim la màxima transparència a través de la
rendició de comptes anual al jutjat, que exposa al detall
la situació personal i econòmica i justifica accions i
gestions realitzades.
Viaclara és un servei d’acompanyament fet amb tot el
respecte, reflexió i consens.
Escoltem opinions i interessos. Compartim espais de
vivència, compartim projectes de vida, coneixem la
voluntat de cada persona i ho fem amb la màxima
confiança.

L’aplicació de la metodologia d’intervenció
pròpia del Grup SOM VIA fa possible que
un nombre molt destacat de persones
ateses mantinguin el seu nivell d’autonomia
quotidiana i continuïn el seu projecte de
vida al domicili propi.

Persones
ateses

>
>

94
185

Persones
viuen en
domicili propi

Persones
viuen a un
servei
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SOM la Mirada Actual

FUNDACIÓ

Programa Ments Despertes

VIA ASSISTENCIAL
SOM un Nou Espai de Vida

Centre Residencial Viladrosa
La Llar per viure en plenitud
El Centre Residencial Viladrosa és un nou equipament
d’assistència integral a la ciutat de Barcelona per
a persones amb discapacitat intel·lectual. Ofereix
acolliment residencial especialitzat per a persones que
requereixen programes d’atenció rehabilitadora per a
la seva integració i normalització comunitària.
Un espai de vida que s’estructura amb espais i serveis
dissenyats per permetre les condicions més idònies en
tasques d’assistència, suport i integració social.

S U P E R F Í C I A T O TA L

2.315 m

2

Ampliem el nostre compromís i oferim una llar per viure,
on cada persona compta amb els suports que necessita.
Agraïm l’esforç enorme de tothom que ha fet possible
la posada en marxa d’aquest nou equipament, a les
administracions per comptar amb nosaltres, en especial
a la Fundació Bosch Aymerich pel seu important suport
així com a la Fundació la Caixa i la Fundació Roviralta, a
Ciments Molins, ABB/Niessen, Arpa, Baxi, Duravit, Fagor,
Hitachi, Lamp, S&P, Tece, Thyssenkrupp Elevadores,
TRES Griferia i Umbelco per la seva col·laboració.

El Centre Residencial
m2
Viladrosa
s’ha fet realitat

Mira amb uns altres ulls
Ments Despertes és un Programa formatiu per a la
prevenció, la promoció de la salut mental i la lluita
contra l’estigma.
Des del Grup SOM VIA treballem fa més de vint-i-cinc
anys amb les persones. Considerem que l’educació és
la millor eina per impulsar el canvi d’actitud individual
i comunitari i, per tant, la clau d’accés cap a una
societat més inclusiva i amb més possibilitats d’igualtat
i d’oportunitats.

Ments Despertes és una lliçó de vida

VALORACIÓ GLOBAL DEL PROGRAMA

És d’aquest compromís i experiència d’on neix Ments
Despertes, un itinerari formatiu i de prevenció liderat
per persones amb diagnòstic en salut mental adreçat
i adaptat a l’alumnat dels centres d’ESO, Batxillerat
i Cicles Formatius de Grau Bàsic, Mitjà i Superior i
universitats de la ciutat de Barcelona i província.

GRAU DE SATISFACCIÓ

100%
Centres Educatius

L’objectiu és crear participació comunitària i promocionar
hàbits saludables, a més d’apropar les realitats de la
malaltia mental entre joves i estudiants. És també una
acció de posicionament davant els estereotips, prejudicis
i estigma que abunda a la societat.

95%
Alumnes

El Programa configura un espai on les persones
amb diagnòstic en malaltia mental són les veritables
protagonistes, són agents clau de canvi, són pacients
experts.

40
Professionals

680 m

2

Sales especials

48

2019

100%
Ponents

Ments Despertes és un recurs comunitari reconegut
pel Col·legi Oficial de Psicologia (COPC) i pel Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)
i una acció formativa utilitzada per la Facultat de Medicina
i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.

Persones usuàries

8
Edicions

4.569
alumnes

El Programa Ments Despertes compta amb el suport de
la Fundació Bosch Aymerich, de la Fundació Probitas i
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya. (Subvenció, per a programes
d’interès general amb càrrec de l’assignació tributària
el 0.7% de l’IRPF de l’àmbit de les polítiques socials.

10 MIRADES DE FUTUR
ACCIÓ FORMATIVA EN LA QUE PARTICIPEN
ELS ALUMNES DE L’INSTITUT PUIG CASTELLAR,
ESCOLA VIROLAI I ESCOLA JESUÏTES SARRIÀSANT IGNASI, PONENTS DEL PROGRAMA I
PROFESSIONALS DE LA FUNDACIÓ VIACLARA

14

3

5

4

Alumnes

Centres
Educatius

Ponents

Professionals
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SOM Autonomia i Independència

SOM Vitalitat

Programa Canvi d'Aires

Programa Aprenentatge Programa Voluntariat
i Servei a la Comunitat
(APS)
La força de l’entusiasme

Emprenem, avancem, tot a punt!
Seguint el model establert pel Grup SOM VIA en actitud
de proximitat i en Atenció Centrada en la Persona neix
el Programa Canvi d’Aires. Un programa on és clau
tenir el propi projecte vital de futur construït des de la
màxima autonomia i independència personal.
Canvi d’Aires és capacitació, aprenentatge i entrenament
d’habilitats quotidianes per a la vida diària a través d’un
aprenentatge estructurat i avaluable.
L’objectiu és facilitar a les persones amb necessitats
de suport o discapacitat la possibilitat de viure de la
manera més autònoma possible. És el camí que permet
decidir amb qui i a on viure, el recorregut cap a la vida
independent i la integració plena a la comunitat.

La vida és canvi,
el canvi és vida!

Compartir ens fa créixer
L´Aprenentatge i Servei a la Comunitat (APS) és una
proposta educativa que combina de manera integrada
servei a la comunitat i aprenentatge acadèmic en
un mateix projecte. L’APS és pedagogia i solidaritat
adreçada als a l’alumnat de 3er i 4t d’ESO i permet
als estudiants formar-se, créixer i treballar sobre les
necessitats reals de l´entorn comunitari, amb l’objectiu
de millorar-lo.

R E S U LT A T S

>4

R E S U LTAT S

2019
COMPROMÍS PER A LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI COMUNITARI ESTABLERT

Alumnes

Valoració global del Programa
per part de les persones usuàries

APS Grans Rebomboris a la
Residència Avis en Família
APS Ments Despertes

Cicle 1

78,25% 82,25%

Abans de
les activitats

Després de
les activitats

Cicle 2

76%

Abans de
les activitats

87%

Després de
les activitats

És en aquest model participatiu que tenim en marxa
diversos programes de voluntariat adreçats a totes
aquelles persones que atenem i que obrim a la
col·laboració d’aquelles persones que comparteixen la
nostra missió, valors i objectius, i ho fem sota el rigor i la
coordinació directa de xarxa d’entitats del voluntariat.
Gràcies a tot l’equip de voluntariat pel vostre suport!

R E S U LTAT S

2019

> 29
Persones
voluntàries

APS Salut Cool a la Llar Residència Mascaró
(Curs 2019-2020) inici 2020

> 10

Persones
ateses

>

APS és vincle i cohesió entre escola i comunitat. APS
és molt més que un model educatiu d’utilitat social.

>

2019

Compartim actituds, compartim entusiasme, ens
agrada sumar mirades per construir en comú els nostres
programes, projectes i serveis.

Des del Grup SOM VIA adaptem la proposta educativa
i d’aprenentatge a les necessitats específiques de cada
escola, nivell i alumnat.

Persona, desitjos i preferències són el centre.
Canvi d’Aires va adreçat a totes les persones majors de
18 anys amb diagnòstic en salut mental i/o discapacitat
intel·lectual que visquin en el domicili familiar, en una
residència o en un habitatge protegit i que tinguin una
alta motivació per participar i construir-se un projecte
de vida.

SOM Actitud Compartida

L’APS del Grup SOM VIA és un model educatiu
comunitari, interdisciplinari i de transmissió activa de
coneixement en col·laboració amb el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

> 100

%

Grau de satisfacció
de les persones
usuàries vinculades
al Programa de
Voluntariat
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SOM Transmissió d’expertesa

SOM Missatge

SOM VIA Consultoria

Segona edició Jornada
Salut Mental i JO

213

Assistents

Experiència en àmbit social i formació
10 Mirades de Futur

SOM VIA Consultoria és l’instrument que permet la
transmissió del coneixement i l’experiència dels més
de vint-i-cinc anys de trajectòria del Grup SOM VIA a
professionals, organitzacions i a la societat en general.

Una Jornada de prevenció i recuperació en salut mental,
amb la participació del periodista Ricard Ustrell, l’actriu
Tània Sarrias i l’actor Lluís Homar, entre d’altres, que va
omplir per segon any consecutiu l’Auditori del Col·legi
de Metges de Barcelona.

Posem a l’abast de totes les organitzacions, entitats
i emprenedors socials, serveis de consultoria,
assessorament i acompanyament que permetin
l’empoderament de les organitzacions en els processos
d’innovació i millora contínua.
https://www.somviaconsultoria.cat/

Donem tot el suport per potenciar la personalitat
de cada entitat o projecte. Som conscients que les
organitzacions requereixen de solucions a mida que
les permeti créixer, doncs partim de la nostra pròpia
experiència com a Grup.

La Jornada va tenir l’objectiu de presentar 10 Mirades
de Futur, una eina per potenciar la panoràmica
de la malaltia i destinada a situar la persona com a
protagonista el seu procés terapèutic, així com parlar
de prevenció i recuperació en salut mental. En aquest
El Grup SOM VIA organitza al Col·legi de Metges de Barcelona
procés van implicar-se
professionals de la salut mental
la segona edició de la Jornada Salut mental i Jo, sota el títol 10
Mirades de Futur, amb la voluntat de normalitzar i sensibilitzar
LA de
i de l’educació,
persones amb diagnòstic i l’alumnat
sobre la malaltia mental, així com reivindicar la primera persona,
la prevenció, la recuperació i el fet que la salut mental és una
diferents centres
educatius
de
Barcelona.
JOR
qüestió col·lectiva que afecta a tothom.

NA
Volem posar de relleu l’emocionant acció d’obertura,
DA
Aquesta edició coincideix amb el 25è aniversari del Grup SOM
VIA, una ocasió per avançar en la mirada panoràmica de la

Per aquest motiu, acompanyem les organitzacions a
desenvolupar i implantar millores reals en el seu dia a
dia, adaptades i dissenyades a les seves necessitats.

83,9%

Grau de satisfacció
Molt Satisfet/a vers
l'Acte en general

Salut
mental i

malaltia, per potenciar vincles i emocions.

L’acte serà conduïtde
per la la
periodista,
llicenciada
en psicologia i
el magnífic guiatge
Sílvia
Cóppulo
i la classe
doctora en comunicació Sílvia Cóppulo i consta de dues parts. En
una
primera,
la
presentadora
conversarà
amb
protagonistes
del
magistral de la Dra. Casafont.
17
món de la comunicació, l’educació i la cultura, que compartiran

visió, vivència i percepció sobre la salut mental, la prevenció i

GEN

la recuperació.

Som experts i compromesos amb les persones i amb
SOM VIA Consultoria compartim el millor de nosaltres.

La segona part serà liderada per la Dra. Rosa Casafont, metge i
especialista en neurociències i salut laboral i formadora d’equips
professionals en els àmbits de salut, educatiu i social.
És una Jornada oberta a tothom, tot i que està adreçada a
estudiants, professionals i directius de l’atenció social i sanitària
en l’àmbit de la salut mental.

10 MIRADES DE FUTUR
Les idees neixen de compartir, de creuar mirades. Neixen
d’incorporar, de decidir, del treball en equip. Així neix 10

QUI SOM?

SOM VIA
QUÈ OFERIM?
CONSULTORIA SOCIAL
I FORMACIÓ
El Grup SOM VIA, que està format per quatre
Entitats, ofereix serveis d’excel·lència per
tal de garantir la igualtat d’oportunitats i la
participació real i efectiva de totes les persones
en la societat. SOM VIA és un grup compromès
amb la millora, i és per aquest motiu que
configura el seu eix d’actuació en la cerca de
l’excel·lència i en la cultura de l’aprenentatge,
sempre amb una mirada cap a l’exterior per
aconseguir una societat millor.

SOM VIA Consultoria:
SOM el VALOR que aporta,
la INICIATIVA que suma
i l’ACTITUD que multiplica.
SOM VIA Consultoria neix
amb l’ànim de transferir
el coneixement i l’experiència
de 25 anys del Grup SOM VIA
a professionals, organitzacions
i a la societat en general.

En aquest marc, és on neix SOM VIA
Consultoria, amb l’objectiu d’oferir serveis
de consultoria i formació, amb un profund
compromís d’implantar millores i d’innovar,
perquè compartir experiència també dóna força.

QUÈ FEM?
SOM una VIA per créixer
Oferim serveis personalitzats de consultoria,
acompanyament i formació per afavorir l’apoderament de
les organitzacions i les persones en processos d’innovació
i millora contínua. Volem compartir experiència per
potenciar la transformació necessària que possibiliti
l’impuls cap a l’excel·lència.

COM HO FEM?

SOM una VIA de compromís

C/ Natzaret, 119-129
08035 Barcelona

SOM una via
de pensament estratègic

Capacitem les persones pel canvi. Entenem
l’educació com l’eina per excel·lència que permet
assumir els nous reptes amb eficàcia.

SERVEIS
PERSONALITZATS DE
CONSULTORIA

934 56 24 95 | 670 711 240
info@somviaconsultoria.cat
www.somviaconsultoria.cat

Planificació
Estratègia

Gestió
organitzativa

@grupsomvia

Des de l’anàlisi de la situació actual de les
Entitats, acompanyem les organitzacions a
identificar els reptes de futur, i com amb els
propis recursos es poden assolir.

Implantació de Models
d’intervenció en l’Atenció
Centrada en la Persona
Des d’una visó humana
i innovadora, impulsem
la implementació i
consolidació de models
centrats en la persona,
adaptats a cada
organització, alhora que
facilitem indicadors de
mesura, per poder valorar
el grau d’implantació i
el seu seguiment en el
temps.

Acompanyem les organitzacions a conèixer
els diferents sistemes de gestió de
qualitat existents, a triar el més adient i les
acompanyem en el desplegament i posada en
marxa dels models d’excel·lència.

FORMACIÓ
PER A ORGANITZACIONS
I CENTRES EDUCATIUS

SOM una via
de capacitació a mida

A QUI ENS DIRIGIM?

Acompanyem les organitzacions a
desenvolupar diferents eines per a la millora
de la gestió de l’organització (Gestió per
processos, d’equips, indicadors de gestió,
quadres de comandament, projectes de
gestió de serveis, programes de Patrocini,
plans de comunicació, acompanyament
a jornades i actes, autocontrols APPCC i
guia de pràctiques correctes d’higiene per
a l’elaboració i servei de menjars i guies de
bones pràctiques ambientals, entre d’altres).

Sistemes
de Qualitat
i medi ambient

Compartim per créixer. Transferim el coneixement
de 25 anys del Grup SOM VIA a professionals
i organitzacions per tal d’obrir nous camins cap
al creixement.

Accions formatives

SOM la teva VIA
Ens adrecem a totes les entitats, professionals,
emprenedors socials, associacions, organitzacions
i societat en general que amb una mirada activa,
volen desenvolupar processos de millora basats
en oferir noves oportunitats a les persones.

CONSULTORIA
ESPECIALITZADA
EN L’ÀMBIT SOCIAL
I FORMACIÓ PER A
ORGANITZACIONS
I CENTRES EDUCATIUS

Arrelats a la cultura
de la reflexió i la millora
constant, a SOM VIA
Consultoria fomentem
l’aprenentatge
per avançar.

—
—
—
—
—
—
—
—

Qualitat.
Medi ambient.
Gestió organitzativa.
Intervenció en les persones.
Suport actiu.
Planificació centrada en la persona.
Sistemes d’avaluació.
Trastorns de l’Aprenentatge.

(entre d’altres)

Formació pensada
per profunditzar en el
coneixement de conceptes
clau amb una visió pràctica.

Formació adaptada a les
necessitats de les Entitats.

“

Compromesos
amb la millora

Mirades de Futur, una metodologia participativa que coordina
Vídeo 10 Mirades
de Futur
Vídeo entrevista
el Grup SOM VIA entre alumnat, persones amb diagnòstic i
Lluís Homar
professionals. Són els continguts recollits en diferents sessions
de treball. Són deu qüestions que qualsevol de nosaltres podem
plantejar-nos al llarg de la nostra vida.

Jornada Salut Mental i JO

Segueix-nos a
ANYS
ENCENENT
IL·LUSIONS

Amb el suport de

Amb la col·laboració de

17
de gener de 2020

grupsomvia

2a Edició

JORNADA
SALUT MENTAL I JO
10 Mirades de Futur
#SalutMentaliJo

(X) La Jornada, prevista per al 18 d’octubre, va ser
posposada per motiu aliè de vaga general i traslladada
per aquest motiu al dia 17 de gener 2020. Permeteunos, però, incloure-la en aquesta memòria perquè
va ser l’acte central de la commemoració del 25è
aniversari del Grup SOM VIA i per mantenir d’aquesta
manera la seva continuïtat en properes edicions.
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L’audiovisual com a eina educativa
Un curtmetratge sobre tot allò que pugui suggerir el
concepte ‘ment desperta’. Aquest és el propòsit del
Concurs de Cinema ‘Ments Despertes’, celebrat el
passat 23 de maig a l’Auditori Mediapro de Barcelona,
un esdeveniment obert a l’alumnat de les escoles de
Barcelona i rodalies per trencar amb els estereotips
entre joves, com els que giren al voltant de la salut
mental.

332

Grau
Mitjà

Nous Reptes

Assistents

Volem sumar en la construcció de comunitat perquè
el Grup SOM VIA és compromís, és compartir, és
increment i és generació de valor.

87,5%

Grau de satisfacció
Molt Satisfet/a vers
l'Acte en general

Us presentem els reptes de futur:
Els Cicles CIC-SOM VIA
CIC- SOM VIA neix de l’aliança amb la Institució cultural
del CIC, compromesa en una acció educativa i cultural
amb una ferma vocació d'excel·lència per formar i
capacitar els millors professionals en l’atenció a les
persones.

+ CERTIFICACIÓ OFICIAL D’ANGLÈS

ANYS
ENCENENT
IL·LUSIONS

‘Una ment creativa és una ment desperta’, aquest és
l’eslògan que s’ha triat per a promocionar el Concurs
entre els i les joves.

A través dels Cicles CIC-SOM VIA volem formar
professionals rigorosos i exigents en el treball, oberts/
es als avenços i amb afany constant d’innovació i
d’obertura. Professionals compromesos amb la societat
i les necessitats actuals.
> Grau Superior en Integració Social

Incorporem en aquesta edició un premi del públic
atorgat en directe.
Un esdeveniment actiu i compromès, amb personatges i
jurat de primera línia i conduït en aquesta segona edició
per l’actor Bruno Oro, amb insuperables emocions. El
Concurs continua creixent i és avui un èxit de públic i
participació.

CONCURS

DE CINEMA
MENTS DESPERTES

Modalitat
Dual

La formació professional dual és una modalitat de l’FP en què
l’estudiant també esdevé aprenent, de manera que combina la
formació en el centre educatiu amb l’activitat en una empresa.
Durant l’estada formativa l’alumne porta a terme tasques acordades
entre l’empresa i el centre educatiu. L’alumne combina la formació
al centre amb un període de formació remunerat en una empresa,
que es formalitza per mitjà d’un contracte laboral o d’una beca.

Sortides
professionals
Vídeo
Ciclesd’equipaments
CIC-SOMVIA
— Educador/a
residencials de diversos tipus.

CURS ESCOLAR 2018 | 2019

UNA MENT CREATIVA
ÉS UNA MENT DESPERTA

Votacions premi
del públic

> Grau Mitjà en Atenció a les Persones
en Situació de Dependència

— Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social.

Bruno Oro

Photocall

Atenció
a persones
en situació de
dependència

— Tècnic/a d’inserció ocupacional.
— Mediador/a ocupacional i/o laboral.

— Educador/a de persones amb discapacitat.

— Dinamitzador/a ocupacional i/o laboral.

— Treballador/a familiar.

— Educador/a de base.

— Tècnic/a d’integració social.

— Preparador Laboral.

— Especialista de suport educatiu.

— Tècnic en treball amb suport.

L’Institut
SOM
VIA
— Educador/a
d’educació
familiar. de Neurodesenvolupament
— Mediador/a comunitària.
— Auxiliar de tutela.
— Mediador/a intercultural.
i Aprenentatge
— Monitor/a de centres oberts.
— Mediador/a veïnal i comunitari/a.
Coneixem
que
per
al Grup SOM— Tècnic/a
VIA d’acompanyament
l’eix central
— Educador/a
d’educació
especial.
laboral. és
— Tècnic/a educador/a.
— Monitor/a
de rehabilitació
psicosocial.
la persona
i la seva qualitat de vida.
És
precisament
— Tècnic/a Especialista I (Integrador social).
— Tècnic/a d’acollida de persones migrants.
aquesta
centralitat
l’actitud amb la
que dedesenvolupem
— Tècnic/a
Especialista II (Educatiu).
— Monitor/a
serveis a la comunitat.
— Monitor/a de persones amb discapacitat.
— Tècnic/a per a l’atenció personal de persones
el nostre
Institut SOM VIA de Neurodesenvolupament
amb
discapacitat.
— Tècnic/a de mobilitat bàsica.
i Aprenentatge, una unitat assistencial d’especialitats
mèdiques i psicològiques que atén de forma integral
Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o
nens i Continuïtat
joves de 0 a 18 anys
que presenten dificultats de
tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi
universitari oficial de grau. Poden obtenir la convalidació de
l’aprenentatge
i de la conducta
adaptativa.
d’estudis
crèdits universitaris ECTS.
L’Institut SOMCost
VIA
de curs:
Neurodesenvolupament
del primer
4.735 €
Cost del segon curs: 4.235i€
Cost
Matrícula: 500 € (un únic pagament)
Quotes mensuals: 385 €
Aprenentatge és
un servei que promou
el creixement
(d’agost a juny. Ambdós inclosos)
Quotes mensuals: 385 €
(de setembre a juliol. Ambdós inclosos)
de la persona i de l’entorn, aporta la resposta més
efectiva i personalitzada de diagnòstic, tractament i
C. Natzaret, 119-129 | Barcelona 08035
Aquest cicle es cursa a les
T. 93 456
24 95
assessorament
i també
familiar
i aconsegueix
instal·lacions deescolar
Grup SOM VIA:
infocicsomvia@somvia.org | www.somvia.org
els resultats més positius.

2 CURSOS ACADÈMICS
HORARI DE 8 A 14H30

Titulació que et qualifica per crear entorns de protecció
i confiança en l’acompanyament integral, domiciliari o
institucional, en activitats quotidianes, físiques, psicosocials
i de suport per a persones i col·lectius amb necessitats
especials: persones grans, persones amb diversitat
funcional, nens i joves amb malaltia de llarga durada

Cicles
Formatius

Segona edició
Concurs de Cinema
Ments Despertes

SOM Futur

Grau
Superior
Integració
Social

+ CERTIFICACIÓ OFICIAL D’ANGLÈS
MODALITAT DUAL | 2 CURSOS ACADÈMICS
HORARI DE 8 A 14H30

Titulació que et capacita per programar, organitzar,
implementar i avaluar les intervencions d’integració social
aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent
la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb
una actitud de respecte cap a les persones destinatàries
i garantint la creació d’entorn segurs tant per a les
persones destinatàries com per al professionals.

Cicles
Formatius

SOM Aparador
del Pensament Jove
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SOM Responsables

SOM Clars

El medi ambient

Qualitat
i Transparència

Compartim objectius, hàbits i actituds

El rigor i l’excel·lència de la feina ben feta

Desenvolupem la nostra activitat des del respecte i
preservació activa del medi ambient, complint amb
escreix la normativa corresponent i posant en marxa
processos de treball amb la finalitat de minimitzar
l'impacte de les nostres activitats sobre el medi ambient
i el seu entorn. I ho fem minimitzant residus i pol·lució
així com l’ús de contaminants i promovent l'estalvi
d'energia i el reciclatge dels residus.

Aquests criteris són presents en la quotidianitat de
tots els serveis, en el mateix acompanyament de les
persones, així com entre qualsevol acció realitzada
pel personal. En aquest sentit hem editat el document
Guia de bones pràctiques ambientals inclòs en el pla de
formació, al Programa de Formació Permanent.

Entenem la qualitat en el servei com un dret fonamental
de les persones i com una característica fonamental
en la nostra manera de fer i adreçada a tots els grups
d’interès. En conseqüència, incorporem com a objectiu
comú a totes les àrees la cultura de l’aprenentatge, la
mirada a l’exterior, la transferència de coneixement, la
millora continuada, la recerca constant de l’excel·lència
en la gestió.

Compromís de gestió:

Aigua.
Reduïm el consum.

Entenem excel·lència com un camí en cadascuna
de les nostres activitats i com una construcció en
la satisfacció dels nostres públics. Així, des de l’any
2006 incorporem el sistema de gestió d’acord amb la
NORMA UNE-EN ISO 9001:2015 i des del 2016 el model
EFQM d’Excel·lència Europea, per aconseguir la qualitat
integral en la gestió dels nostres Serveis i Programes.

Energia.
Ús racional
de la climatització,
la il·luminació
i els aparells elèctrics.

Residus.
Recollida selectiva
i tractament dels residus
especials i residus
sanitaris.

Compra verda.
Criteris ambientals
en l’adquisició
de tots
els productes.

Implantació de
procediments de
treball que millorin les
pràctiques ambientals.

Organització de tallers
de sensibilització per a
les persones usuàries.

Formació
i sensibilització
de tot l’equip
de professionals.

Aquesta política de qualitat requereix un equip humà
compromès, amb comportaments basats en la integritat
i l’ètica professional i també compromès en la gestió
per processos. Per a nosaltres són processos totes les
nostres accions i activitats realitzades i és aquesta visió
conjunta la que ens facilita el desenvolupament d’una
metodologia òptima per assolir els nostres objectius
amb les persones.

Compromís responsable:

Compliment de la
legislació ambiental
vigent.

El segell EFQM d’Excel·lència Europea en gestió 300+
EFQM garanteix el treball ben fet i és el reconeixement a
la construcció d’un projecte, al compromís professional,
a la transparència i al bon camí de creixement cap a
l’excel·lència!
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Entre tots, SOM molts

Aliances i col·laboracions

SOM MEMBRES DE

ASSOCIACIÓ CATALANA

Un Equip Actiu i en creixement

DE LLARS DE SALUT MENTAL
www.acllsm.org

Al Grup SOM VIA ens agrada el treball en xarxa. Ens agrada establir aliances i línies de col·laboració amb entitats,
empreses i associacions per compartir missió i compromís amb les persones. Ens agrada unir forces per sumar
valor, per desenvolupar transversalitats i construir plegats amb els agents socials, empresarials i institucionals. És
d’aquesta manera, amb les sinergies i la cohesió de tots, que assolim un model d’innovació i transformació social
responsable, real, professional, ètic i solidari.

UNIM FORCES AMB EL MÓN EMPRESARIAL
UNIM FORCES AMB INSTITUCIONS

Les aplicacions següents corresponen a formes d’identificació
del Servei Català de la Salut (CatSalut).

Podeu consultar la normativa en el manual, disponible en
línia a:
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/identitat-visual/
identificacions
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/papereria

ESTABLIM ALIANCES AMB

De nou volem agrair la complicitat i la implicació amb el Grup SOM VIA de totes les persones, agents del
sector, particulars, professionals, treballadores i treballadors i famílies que al llarg del 2019 hem pogut conèixer
i caminar plegats. És aquesta actitud i la suma de confiança, junt amb la de les institucions i empreses, que ens
permet continuar amb aquest deure comú, un treball plural generador de nous camins i noves oportunitats per
avançar en aquesta construcció de comunitat.

MOLTES GRÀCIES A TOTHOM!!!
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Grup SOM VIA
Carrer Natzaret, 119-129
08035 Barcelona
934 351 579
934 56 24 95
info@somvia.org
www.somvia.org
www.twitter.com/grupsomvia
https://www.instagram.com/grupsomvia
http://www.facebook.com/grupsomvia

