FAMILIES
Catàleg de servicis 2018/19

A continuació passem a detallar.los les àrees que conformen la nostra entitat i els seus
corresponents servicis i/o programes per a l´any 2018/19. Per a disfrutar d´ells, es fa necessari asociarse, salvades les següents excepcions que són totalment gratuïtes i obertes a persones alienes a l´entitat,
sempre que tinguen un certificat superior o igual al 33%:
o
o
o

Programa incorpora (obert a tota persona amb certificat de discapacitat)
Respirs d´Emergència.
Viatges d´estiu (estos viatges estan oberts a tota persona amb un certificat de
discapacitat ≤ 33%, amb diversitat funcional Intel·lectual; destacar que sempre tindran
prioritat els socis y les sòcies de Bona Gent).

.
La quota per a ser soci/a de Bona Gent es de 48€/trimestral. Es pot pagar trimestralment o bé,
en un únic pagament de 192€/anual. Esta quota només dòna dret a rebre informació sobre activitats,
novetats, actualitat, cursos, xarrades, talleres, etc,… que tinguen lloc en la nostra entitat, així com a
assistir a aquells cursos, xarrades y/o tallers que se celebren per als nostres membres, gratuïtament.

ÀREA D´ INSERCIÓ LABORAL
TALLER ARTES Y OFICIOS (TRENCADÍS)
Objectiu: aconseguir que les persones participants tinguen una ocupació diària, es formen en habilitats
ocupacionals i prelaborals per mitjà de l´elaboració de productes artesanals y es treballen, d´esta
manera, objetius individuals centrats en la persona.
Els productes que s´elaboren están pensats y disenyats per a la seua posterior distribució en mercats,
fires, particulars y co·llectius.
Objetius específics:
 Conéixer i aprendre diferents tècniques artístiques.
 Conéixer, experimentar i elaborar amb diversos materials per a l´elaboració del producte artesà
final.
 Realitzar treballs de muntatge, encolat manual, assecat, tallat de malla sobrant, control de
qualitat i encaixat de peces ceràmiques per a la confecció de panells decoratius amb la técnica
del trencadís.
 Planificar y executar accions que fomenten una vida saludable
 Dotar a les persones participants d´habilitats prelaborals necessàries per a la seua futura
inserció laboral
 Fomentar la integració social
Horari: dilluns a dijous: 9:30-13:45h.
divendres: 09:30-13:30h.
Ubicació: C/ Rodrigo de Pertegás, Nº 30, planta baixa
ESCOLA AGRO-ECOLÓGICA L’ALQUERÍA
Objetiu: aportar mesures que situen al col·lectiu en condicions d´accedir al mercat de treball ordinari,
proporcionant de manera integrada, realista i eficaz recursos adaptats a la seua situació.
Objetius específics:
 Cultiu, desenrotllament i distribució de productes ecològics
 Planificació i execució de les distintes accions que fomenten una vida saludable
 Dotar a les persones participants d´habilitats prelaborals necessàries per a la seua futura
inserció laboral
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 Fomentar la integració social
Horari: dilluns a divendres, de 09:30-13:30h (horari d´hivern)
dilluns a divendres,, de 08:30 a 12:30h (horari d´estiu)
Ubicació: C/ Rincón de L’ Anell, Nª 19 (en google maps, apareix en el Nº15)
PROGRAMA INCORPORA
Inserció laboral de persones amb diversitat intel·lectual. S´aconseguix per mitjà de la intermediació amb
l´empresa, buscant ofertes d´ocupació i el posterior acompanyament en el procès d´nserció.
 Ocupació amb suport: Acompayament i entrenament en el lloc de treball a fi de garantir la
correcta adaptació al mateix i l´adquisició d´habilitats i destreses per al correcte exercici del
treball a realitzar
 Posterior seguiment per al manteniment del lloc. L´empresa i la persona beneficiaria poden
recórrer al servici d´intermediació laboral sempre que estimen necessari per a resoldre
qualsevol situació nova que es creu
 Tutories grupals i individuals amb les persones que estan treballant.
 Tutories amb familiars com a part important del procés d´inserció del beneficiari o beneficiaria
en el caso de ser necesàries
Objetiu: inserir laboralment a les persones amb diversitat funcional. Este programa està obert a socis i
no socis.
Horari: dilluns a divendres, de 08:30-14:30h y dilluns a dijous, de 16:00-19:30h. Cites per a l´entrevista
baix demanda.

AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ AUTORITZADA BONA GENT (Nº 1000000198)
Objectiu: atendre, inscriure i inserir laboralment a les persones amb i sense diversitat funcional
derivades pel LABORA (antiguo SERVEF) o bé que s’acoste per interés propi.
Horari: dilluns a divendres: 09:30-13:30h. Cites per a entrevista baix demanda.

ÀREA DE VOLUNTARIAT
Objectiu: seleccionar, gestionar, coordinar i formar, en col·laboració amb les diferents àrees, a tot el
voluntariat que participa en Bona Gent.

ÀREA D´OCI I TEMPS LLIURE
Objectiu: Pretén que les persones amb diversitat funcional intel·lectual tinguen un punt de trobada per
a un oci inclusiu. Es du a terme en un entorn normalitzat, evitant fer tallers o quedar-nos en el local de
l´entitat. En definitiva, lo que tots i totes faríem si quedàrem un dissabte a la vesprada. Els beneficiaris i
benefeciàries d´esta activitat tenen de 17 anys cap amunt.
Activitats:
 Escoletas:
 Reies
 Pasqua
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Horari: de 10.30 a 18.30 h
El preu no inclou: esmorzar, berenar, transport ni diners de butxaca
Clubs de Oci: grups de persones que queden els caps de semana per a disfrutar d´un oci inclusiu i
integrador en la ciutat de València. Actualment ni ha cuatre clubs i els grups estan formats segons
edat, perfils, gustos, etc…
 Horari: caps de setmana, principalment el dissabtes (segons la demanda del grup) 16.30 a
20.30 h
Programat per dos coordinadores/as-voluntaris/as cada club i persones de suport segons
necessitats
Viatges i eixides:
 Març: eixida de Falles, del 14 al 20 de Març
 Abril: eixida de Pasqua
 Maig: “Pont del Treballador”, del 28 de Abril al 1 de Maig
 Agost: vacacions d´estiu (3 o 4 torns, segons demanda)
 Novembre: eixida d´Halloween, del 31 de Octubre al 1 de Novembre
 Decembre:
• eixida del Pont de la Constitució, del 5 al 10 de Decembre
• eixida de Nadal, del 26 al 30 de Decembre
Celebracions:
 Gener: Vesprada de Reis
 Febrer: Carnestoltes
 Maig: Fira de la Primavera

ÀREA EDUCACIÓ PERMANENT PER A ADULTS (EPA)
Servici de formació per a la promoció de l´autonomía personal. Inclou totes les accions formatives
dirigides a les persones amb diversitat funcional Intel·lectual, per a la inclusió social i la vida
independent, aquelles competències fonamentals en el desenvolupament com a persones, de gran
importància per a la seua preparació laboral i la seua posterior integració en el mercat de treball, per a
la seua participació en la societat i per al desenrotllament d´una vida independent.
Objectiu: promoure l´autonomia personal de les persones amb diversitat funcional intel·lectual, a través
de les accions formatives incloses en el servici de formació.
Funcions: docent de tallers i/o classes de graduat i/o suport individualizat en l´ aula.
Horari general: dilluns a divendres, de 17:30 a 19:30 h
Programació:
 GRUPS DE GRADUAT:
- Nivell Ciclo I: (s´accedix a Educació Primària): matemàtiques i Valencià
- Nivell GES I: (s´accedix a 1º y 2º de ESO): món del treball
- Nivell Ges II: (s´accedix a 3º y 4º de ESO): anglés
Horaris assignatures:
Matemàtiques i valencià: dimarts i dijous
Món del treball: dimarts
Anglés. Dimarts i dijous
 RESTA DE GRUPS:
- Taller d´informàtica
- Taller d´autonomia I: llectura
- Taller d´autonomia II: taller de l´euro
- Taller de pintura
- Taller d´expresió plàstica
- Taller d´expresió corporal
- Taller d´habilitats socials
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-

Logopèdia

GRUPS DE PREPARACIÓ D´OPOSICIONS A LA GVA. GRUP “SERVICIS DE SUPORTS GENERALS”, ESCALA
SUBALTERN.
Estes oposicions van exclusivament dirigides a persones amb diversitat intel·lectual.
Objectiu: preparar l´examen de oposició a la Generalitat Valenciana, grup de” Servicis de Suport
Generales”.
El temari d´estudio és adaptat i en lectura fàcil.
Horari:
- Dilluns i dimecres de 17.30 a 19.30h. (grup A)
- Dimecres i divendres de 17:30 a 19:30 (grupo B)
- Classe pràctica un divendres al mes práctica (fotocopiadora, ensobrar…)
Beneficiaris: persones majors de 16 anys, en possessió d´un certificat de discapacitat amb un grau igual
o superior al 33% de diversitat intel·lectual.
Grup: màxim 8 persones
Observacions: per a apuntar-se a les oposicions, no ni ha requisits de titulació acadèmica. Pel que, per
exemple, no cal que tingues el graduat escolar. No obstant això, si tens algú títol homologat per la
Generalitat de valenciano o un altre idioma et va a sumar punts per a l´examen. Si aprovares l´examen
de la oposició i no tens ningú títol de valencià, será necessari realitzar un curset de la dita llengua.
Per a més informació contactar amb Amparo (EPA). Tfno: 963301477 – Ext 2 o epa@bonagent.org

ÀREA DE VIDA INDEPENDENT
CENTRES CONCERTATS PER LA CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
HABITATGES TUTELATS
Objectiu: fomentar i recolzar la vida independent de les persones amb diversitat funcional intel·lectual
per a aconseguir una vida el més autònoma possible, bé en els nostres habitatges tutelats, ben recolzant
en la llar a aquelles persones amb discapacitat que viuen soles.
Centres:
• HABITATGE D'HOMES (VTI)
Usuaris: 6 homes
Professionals: 4
 1 Coordinadora i educadora
 1 Educadora
 2 Cuidadores

• HABITATGE DE DONES (VTII)
Usuàries: 6 dones
Professionals: 4
 1 Coordinadora i educadora
 1 Educadora
 2 Cuidadores
Horari:
dilluns
a
diumenge,
24
h/dia
(torns
rotatius
de
les
professionals)
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Àrees de treball:
• Individualitzat:
 Vida en la llar
 Cuidada personal
 Salut i seguretat
 Habilitats socials
 Habilitats acadèmiques funcionals
 Comunicació
 Autodeterminació
 Oci i temps lliure
 Utilització de la Comunitat
 Treball
• Burocràtic:
 Tràmits i gestions derivades del manteniment de l'habitatge
 Gestiones administratives derivades del funcionament i coordinació de l'habitatge.
 Tramites econòmics, laborals, sanitaris i personals de cada usuària
• Professionals:
 Coordinació amb famílies, centres, institucions, etc.
 Recerca i cerca de materials i eines de treball per a garantir la millora contínua i adaptació de
necessitats
SERVEIS
• ASSESSORAMENT EN VIDA INDEPENDENT
Objectius:
 Informar i orientar en vida independent a les famílies
 Assessorar i orientar per a la formació de beneficiaris/as per a traçar el seu pla de vida
independent
Destinataris/as: socis/as i no socis/as que tinguen un interès per aquest servei
Horari: dilluns a divendres (matins)

ÀREA FAMÍLIES

ATENCIÓ A FAMÍLIES/SOCIS Y SOCIES
Objectiu: servei d'informació, assessorament, orientació i derivació a socis/as i les seues famílies (tant
en serveis interns com a externs, possibles derivacions, etc…):
 Coordinació amb Centres Municipals de Serveis Socials
 Assessorament en tràmits corresponents a PCDI
Horari: dilluns i dimecres de vesprada. Si alguna persona necessita ser atesa al matí, és possible. En tots
els casos, les entrevistes són sota demanda de cita.
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ESCOLA DE FAMÍLIES, XARRADES I TALLERS
Objectiu: oferir a les persones participants assessorament, informació així com aprenentatges que els
ajuden en la millora del seu dia a dia, fomentant amb açò la seua qualitat de vida. Totes elles estan
vinculades amb temes d'actualitat i interès. En aquestes xarrades i tallers també es compta amb
diferents professionals d'altres centres, associacions, escoles,…. els quals vulguen formar part d'aquesta
activitat, oferint els seus serveis. La cerca de xarrades i tallers gratuïts que oferisca l'Ajuntament de
València també forma part d'aquest punt.
Grup: famílies i beneficiaris/as

RESPIRS FAMILIARS I D'EMERGÈNCIA
Objectiu: el Programa de Respir té com a finalitat proporcionar un temps propi i de respir a les famílies
de la continuada cura del familiar amb diversitat intel·lectual, en situacions d'emergència, imprevist o
ordinari que poden arribar, en molts casos, a tenir conseqüències que comprometen la conciliació
familiar (equilibri, l'estabilitat i la relació entre els membres de la família) i la conciliació en el treball.
Modalitats








Residència: la persona amb diversitat intel·lectual és acollida en una Residència acreditada,
privada i és atesa per personal de la mateixa.
Alberg: estades programes per un grup de persones de suport/cuidadors de Bona Gent.
Domicili: es presta a través de personal de suport, que acudeix a la llar, per a atendre a la
persona amb diversitat intel·lectual durant el temps necessari i delimitat.
Hospitalària: la persona amb diversitat intel·lectual està ingressada en un centre hospitalari i la
persona de suport acudeix al mateix.
Família d'acolliment: la persona amb diversitat intel·lectual és acollida en el si d'una família i
atesa per la mateixa.
Acompanyament: la persona amb diversitat intel·lectual és acompanyada per una persona de
suport, durant un temps limitat davant la impossibilitat de fer-ho la pròpia familia
BONA LLAR
Objectiu: treballar les àrees de formació en autonomia personal i social (domèstica, usos de
serveis comunitaris, transport, etc,…) i àrea d'habilitats socials i de convivència. A més de la
formació en aquestes àrees, es duran a terme activitats d'oci complementari on es pretén
fomentar l'autodeterminació a l'hora de l'elecció de les activitats a realitzar.
Horari: tots els caps de setmana de l'any; de divendres, 19:00h. a diumenge, 19:00h.,
exceptuant els caps de setmana en els quals tinga lloc un viatge d'oci.

PROGRAMA D'ATENCIÓ DIÜRNA
Objectiu: aconseguir que les persones amb diversitat intel·lectual no estiguen a casa sense ocupació i
servir de respir a les famílies, les quals necessiten que els seus familiars estiguen ben atesos per a poder
anar a treballar o seguir amb la seua vida habitual, en la mesura del possible.
Consisteix en un procés d'intervenció soci-educatiu de caràcter preventiu i formatiu orientat a
aconseguir la inserció de la persona amb diversitat intel·lectual en aquells recursos que li ajuden al seu
desenvolupament personal i en definitiva, que milloren la seua qualitat de vida i la de la seua família,
així com afermar i desenvolupar les capacitats de la PDI, en els seus aspectes físic, afectiu, cognitiu,
comunicatiu i d'inserció social, promovent el major grau d'autonomia possible i d'inclusió social.
Fomentar les relacions interpersonals evitant l'aïllament social.
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Les activitats que es realitzen estan enfocades a millorar la seua autonomia i autodeterminació en
activitats de la vida quotidiana.
Horari: dilluns a divendres: 9.30-13.00h.

SERVEIS COMPLEMENTARIS

GRUP DE AUTOGESTORS
Foment de l'autonomia, lluita de drets, etc,.. de les persones amb diversitat funcional intel·lectual. Que
tinguen VEU!.
Sessions: 2 vegades/mes
Horari: dimarts (vesprades)
GRUP D'AUTOAJUDA
Fòrum on els individus que comparteixen un problema o situació similar, expressen i reconeixen
emocions i sentiments, intercanvien experiències i es brinden suport mutu. A la persona directament
afectada, li brinda l'oportunitat de compartir els sentiments, problemes, idees i informació amb altres
persones que estan passant per la mateixa experiència. Els ajuda a prendre consciència del seu
problema, atendre les seues pròpies necessitats i començar a cuidar-se a si mateixos/as. També els
proporciona la satisfacció que resulta de compartir i ajudar a altres persones, i descobrir que no s'està
sol.
Grup: gratuït i sense límits de places
Sessions: 1vegada cada 15dies
Horari: dimarts (cada 15 dies): 16:45 a 18:00h.
GRUP DE MARES I PARES
Espai on els familiars de persones amb diversitat intel·lectual comparteixen inquietuds, dubtes,
experiències, etc,…
Sessions: 1 vegada/mes
Horari: dimarts (vesprades)
ENVELLIMENT
Activitats programades des de la Federació Plena Inclusió Comunitat Valenciana que el seu objectiu
principal és l'envelliment ACTIU de les persones amb diversitat intel·lectual, majors de 45 anys.
Interessats/as a participar en qualsevol dels serveis i/o àrees a dalt esmentats, posar-se en contacte
al Tfno: 963301477 o a l'email: bonagent@bonagent.org

