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MISSIÓ 
“Millorar la qualitat de vida i la inclusió social
de les persones amb discapacitat intel·lectual,
potenciant les habilitats personals i socials per
tal d’aconseguir la seva autonomia”.



Compromís de 
servei a les 

persones usuàries

Model de treball 
col·laboratiu, 

inclusiu i integral

Formació 
continuada de 

l’equip de 
professionals

Sostenibilitat 
econòmica Qualitat dels serveis Transparència

Innovació

VALORS



QUÈ HEM FET EN ELS DARRERS ANYS?

Model de gestió posant la 
persona usuària en el centre de 

les nostres actuacions, 
treballant de forma 

col.laborativa amb tots els 
agents implicats

Noves infraestructures en les 
tres àrees de la Fundació per 

millorar el nivell de benestar de 
les persones

Augment important de les 
ràtios d’atenció directa i gestió 

activa del temps d’oci de les 
persones

Model de Centre Ocupacional 
basat en la creació de valor per 

a la persona usuària

Treball conjunt amb els 
proveïdors estratègics per tal 

de millorar la qualitat del servei

Plans de formació continuada 
per a les persones d'atenció 

directa

Prevenció de riscos com a 
prioritat, atenent totes les 

necessitats derivades d’aquest 
àmbit

Sanejament de l’economia per 
poder afrontar totes les 

inversions 

Hem gestionat una crisi 
pandèmica



TRES REPTES PER AL FUTUR
➢Mantenir i consolidar els assoliments de l’anterior Pla

Estratègic.

➢Tenir capacitat d’aprenentatge davant les turbulències
de l’entorn actual i futur.

➢Recordar sempre que acompanyem a les persones en
tot el seu projecte vital, amb la responsabilitat que això
representa.



La Fundació vol assumir aquests reptes i creiem que ara és el 
moment de fer un salt qualitatiu, desenvolupant les nostres 

fortaleses de manera compartida amb tots els agents implicats, 
cadascú en el seu àmbit i en la seva especialitat.

ESMEN 
2020

ESMEN 
2027



Volem ser una 

entitat referent en 

l’àmbit de l’atenció 

a les persones 

amb discapacitat 

intel·lectual i a les 

seves famílies, 

plenament 

integrats en el 

nostre territori.

OBJECTIU DEL PLA 
HORITZÓ 2027



Comunicació Qualitat

Seguretat i 
higiene

Construcció 
d’equips

Economia 
sostenible

Programes 
motors de la 

Fundació

Els sis eixos 
del Pla 
Estratègic 
Horitzó 2027



COMUNICACIÓ

Volem construir Fundació donant a conèixer 
la nostra tasca, compartint idees i plans, 

ampliant la nostra comunitat d’amics, 
amigues i clients, i posicionant la nostra 

imatge com a entitat de referència.

“La comunicació com a font d’oportunitats” 



QUALITAT

El projecte de futur: millora continuada de la 
confortabilitat de les persones  usuàries i 

consolidació d’una cultura de qualitat dins la 
Fundació que ens permeti ser validats 

externament com a entitat referent.

“Qualitat de vida de les persones i qualitat de la 
gestió per a les persones”



Mantindrem protocols de seguretat i plans de contingència. 
Gestionarem uns estocs de protecció davant possibles pandèmies. 

Enriquirem les aliances clau amb Salut, Afers Socials i Dincat. 
Implantarem una política de proveïdors ampla i flexible.       

Crearem una banqueta permanent de persones candidates per a  
treballar a la Fundació.

SEGURETAT I HIGIENE

“La pandèmia en clau d’oportunitat”



Possibilisme Adaptabilitat al 
canvi Resiliència

Empatia Capacitat 
d’aprendre

Actitud de 
servei als altres

CONSTRUCCIÓ D’EQUIPS 
“Migrarem d’un perfil de persones fonamentat en els 
coneixements i les habilitats, a un perfil vocacional, 

fonamentat en les actituds i el control de les emocions”
Les claus d’aquest nou perfil:



D’acord amb les orientacions del Departament de Drets Socials,  i 
mantenint una economia sanejada, considerant les possibles 

contingències de futures pandèmies.

ECONOMIA SOSTENIBLE

“Gestionarem uns pressupostos durant el període 2020-
2027 que contemplaran una inversió i una despesa 

encaminades al compliment del Pla Estratègic”



Seran d’inclusió i han de conduir directament o indirectament a millorar 
l'autonomia  i la integració de les persones usuàries.

Empararan i potenciaran la implantació de projectes i actuacions 
coherents amb el seu objectiu.

Estaran gestionats per un equip de treball on participaran persones de 
la Fundació i d’altres entitats.

PROGRAMES MOTORS DE LA FUNDACIÓ
“Els programes motors seran una eina de treball per assolir 
un objectiu de llarg termini que tindrà impacte en la vida de 

les persones usuàries”



PROGRAMA 
ESMEN & CULTURA

DOS MOTORS D’IMPULS CAP AL 2027

PROGRAMA 
ESMEN & TICS



Té com a objectiu 

convertir la cultura en 

una eina de 

transformació social 

on la persona usuària 

és la protagonista del 
canvi.

PROGRAMA 
ESMEN & CULTURA

Creu en la cultura com 

un dret universal i vol 

fer-la accessible i 

impulsar-la en tots els 

seus àmbits amb una 

finalitat inclusiva i de 

manera oberta a la 

participació de tothom.



És un programa que té 

com a objectiu fer 

partícips a totes les 

persones  del canvi 

tecnològic en tots els 

seus àmbits vitals.

PROGRAMA 
ESMEN & TICS

ESMEN&TICS neix amb 

una idea d’exploració i 

innovació al servei del 

benestar de les 

persones, en 

col·laboració amb els 

millors especialistes.



EL CALENDARI DEL 
PLA ESTRATÈGIC

El calendari és orientatiu, i anirà evolucionant en funció de la
pandèmia, de la situació econòmica en cada moment i de les
oportunitats que trobarem pel camí.

Creiem que el període de vigència permetrà executar el Pla
assumint una fase inicial encara marcada per la pandèmia.



CALENDARI DEL PLA ESTRATÈGIC 
HORITZÓ 2027

2020/2021
Anys pandèmics: 

definicions i recerca

2022/2023/2024
Anys de posada en 
marxa i rodatge de 

programes

2025/2026
Anys d’assoliment de 

fites

2027
Any de consolidació



US DONEM LA BENVINGUDA AL PLA 
HORITZÓ 2027 

US HI ESPEREM A TOTES LES ENTITATS I PERSONES 
QUE COMPARTEIXIN ELS NOSTRES VALORS I ENS 

PUGUIN AJUDAR A IMPULSAR-LO.


