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1.1 BONA GENT: FINS Y VALORS 

Bona Gent, Amics de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual (d'ara en avant 

A.P.D.I), és una Entitat sense ànim de lucre, creada en 1980 i declarada d'Utilitat 

Pública pel Consell de Ministres, que té per missió la integració social i millora de la 

qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional intel·lectual i la de les seues 

famílies, recolzant i afavorint en cada una de les àrees fonamentals de la vida. Bona 

Gent atén persones amb diversitat funcional intel·lectual, jóvens i adultes, en àrees 

fonamentals en la vida d'una persona com: Inserció, Vida independent, Escola 

permanent d'adults, Oci i vida social. També oferix servicis destinats al suport i atenció 

de les famílies com: L'Escola de Pares, Les Estades de Respir, Els Respirs d'Emergències, 

L'Ajuda a Domicili, El Servici d'Orientació, etc. Per a recolzar a totes les àrees en què 

treballa Bona Gent comptem també amb l'àrea de voluntariat." 

Amb la pretensió de ser una entitat de referència amb el col·lectiu que treballem 

intentant esforçar-nos dia a dia per a aconseguir-ho. Esta filosofia és assumida per la 

totalitat de professionals de Bona Gent, APDI basant-nos en els valors següents:  

 Humanitat i calidesa de tracte amb totes les persones o Pretensió de millora 

dels servicis que oferim.  

 Orientació centrada en la persona.  

 Capacitat de reivindicació defenc els drets de les persones amb diversitat 

funcional.  

 Capacitat de conscienciació i sensibilització amb la societat.  

 Transparència en la gestió de l'associació.  

 Professionalitat en el treball que realitzem o Responsabilitat o Respecte o 

Igualtat d'Oportunitats i de tracte. 

 

1.2 OBJETIUS DE BONA GENT 

L'objectiu de Bona Gent és proporcionar a les persones amb diversitat funcional 

intel·lectual tots els suports possibles per a arribar a ser una persona integrada 

socialment, que porta una vida el més normal possible, es tracta d'aconseguir que 

disfruten de qualitat de vida en condicions d'igualtat d'oportunitats amb la resta de la 

ciutadania.  
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Com a Objectius específics trobem:  

 Promoure l'autodeterminació i la integració de les persones amb diversitat 

funcional intel·lectual en l'entorn que viuen.  

 Promoure alternatives per a la formació, la socialització i l'alfabetització 

funcional, com a foment de la independència i autonomia personal.  

 Acompanyar i orientar les persones amb diversitat funcional en el procés de 

formació i inserció laboral.  

 Recolzar i fomentar la vida independent i oferir-los tot el que és necessari per a 

aconseguir una vida de qualitat.  

 Fomentar i promocionar el voluntariat social i garantir la seua formació.  

 Oferir suport, respir, informació i orientació a les famílies.  

 Donar a conéixer el món de la diversitat a la societat en general, a través 

d'accions de sensibilització i formació.  

 Afavorir el gaudi de l'oci i temps lliure de la persona amb diversitat funcional 

intel·lectual. 

 

1.3 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I FUNCIONAMENT 

La Junta Directiva és l'òrgan de representació que gestiona i representa els interessos 

de l'Associació, i es fa càrrec de direcció i administració de la mateixa. Els membres de la Junta 

Directiva són 3 dones i 3 hòmens, familiars d'associats, majors d'edat, que exercixen 

gratuïtament  els seus càrrecs, els càrrecs són triats per assemblea General per un període de 4 

anys. Enguany, s'ha convocat una Assemblea General Ordinària, i sis reunions de Junta 

Directiva. 

 

1.4 L´ASSOCIACIÓ 

Bona Gent treballa des de fa 38 anys per la integració social de les persones amb 

diversitat funcional intel·lectual. Esta trajectòria li fa ser una entitat amb experiència en el 

sector i junt amb l'eficàcia dels programes i activitats exercides en este temps ha arribat a ser 

una de les entitats millor considerades en el camp de la diversitat funcional. 
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1.5 BENEFICIARIS DE BONA GENT 

Són beneficiaris de Bona Gent, i de les accions que en ella es duen a terme, totes les 

persones amb diversitat funcional intel·lectual i les famílies que així ho sol·liciten, procedents 

de València, poblacions d'al voltant i de les nostres delegacions, amb independència que 

s'associen. Al llarg del 2019 es té previst oferir a través de les seues diferents activitats al 

voltant de 1429 places. 

 

1.6 EQUIP DE PROFESIONALS 

El Personal d'administració i manteniment es compon dels següents professionals: 

Administrativa, comptabilitat, Tècnic de subvencions, neteja i Ordenança." 

El Personal per als Programes previst en 2019 serà el següent: 

 

 Nº DEDICACIÓN TIPO CONTRATACIÓN 

SERVICI D´ATENCIÓ 
A FAMILIES 

 
3 

Jornada Completa Indefinit/Temporal 

SERVICI D´OCI I 
TEMPS LLIURE I 
VOLUNTARIAT 

 
1 Jornada completa Indefinit 

ESCOLA D´ADULTS  2 Contratacions puntuals activitats Indefinit /Temporal 

VIVENDES 
TUTELADES 

8 
Jornada completa /Jornada  Parcial Indefinit/Temporal 

 INSERCIÓ I 
FORMACIÓ LABORAL 

 
5 

Jornada Completa/Parcial Indefinit/Temporal 

 

És un equip professional jove, dinàmic i compromés, alguns amb anys d'experiència 

prèvia com a voluntàries de l'entitat. 

 

1.7 EQUIP DE VOLUNTARIAT 

Bona Gent estatutàriament, promociona i fomenta l'acció voluntària. Tots els servicis es 

donen gràcies a un nodrit i format equip de voluntarios/as que treballen conjuntament en un 

projecte comú, coordinats pels diferents professionals. El perfil del voluntariat d'enguany ha  
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seguit la pauta d'anys anteriors.  Predominen persones jóvens, en carreres universitàries afins al 

món de la discapacitat i amb sensibilització per este col·lectiu. Igualment seguix en augment la 

incorporació de persones jubilades i ames de casa, que oferixen les seues aficions, capacitats i 

experiència. 

NÚMERO DE VOLUNTARIOS/AS previst: 157 

L'Entitat participa en el Programa Joventut de Voluntariat Europeu, a través de 

l'Associació ÀGORA CULTURAL i IVAJ, com a entitat receptora, on dos voluntaris europeus poden 

realitzar la seua acció voluntària. Al llarg de l'any, es té previst realitzar activitats de formació, 

captació i seguiment del voluntariat (veure descripció d'activitats). 

 

1.8 INSTAL.LACIONS 

El domicili social de l'Entitat està ubicat a València, C/ Isaac Peral, 25 davall, local 

propietat de l'entitat des de primers de l'any 1997 per mitjà d'hipoteca.  Compta amb 251 m2. i es 

troba autoritzat i acreditat per la Conselleria de Benestar Social de València. Sense barreres 

arquitectòniques, completament equipat per al desenrotllament de les activitats de l'Associació. 

L'entitat té delegacions en 15 municipis de la Comunitat Valenciana. A part del domicili social, 

Bona Gent Té llogada la planta baixa d'una alqueria per a poder dur a terme l'escola de formació 

en agricultura ecològica i altres activitats. Està ubicada en el carrer Racó de l´Anell a Tavernes 

Blanques. I També un local llogat per a la realització del taller d'Arts i Oficis ubicat a València en el 

carrer Rodrigo de Pertegás. 

 

1.9 DATOS D´IDENTIFICACIÓ  

 Entitat legalitzada pel Ministeri de l'Interior per resolució de data 28 de Març de 1980. 

Número de registre Nacional 34.856, número de Registre Provincial 1.637.  

 Declarada d'utilitat pública, Acord de Consell de Ministres de 26 de setembre 1980.  

 Centre autoritzat com &#34;Centro Social&#34; per la Conselleria de Benestar Social en 

data 29-1-1998 i Exp. 3TV DONEU - 11/97.  

 Entitat registrada en Conselleria de Treball i Benestar Social amb el Número I.V. 224.  

 Inscrita en el Registre d'Entitats de Recuperació i Rehabilitació de Minusvàlids (Mísers) 

amb el número 1.084.  

 Inscrita en el Cens d'Associacions Juvenils i Entitats prestadores de Servicis a la Joventut de 

la Comunitat Valenciana, d'acord amb l'art. 3, apartat A, orde 10-11-83 de la Conselleria de 

Cultura, Educació i Ciència. EP1 nº24.  

 Inscrita en el Cens Juvenil d'Entitats prestadores de Servicis a la Joventut d'àmbit nacional, 

d'acord amb l'orde minis" 

mailto:voluntari@s
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 Inscrita en el Cens Juvenil d'Entitats prestadores de Servicis a la Joventut d'àmbit nacional, 

d'acord amb l'orde ministerial del 5/12/86 de l'Institut de la Joventut, amb les sigles EPS-

14 o Inscrita en el Registre Municipal d'Associacions veïnals. Marítim 129-CV. o Pertanyent 

al Consell de la Joventut de València i Mislata. o Àmbit d'acció de l'Entitat, tot el territori 

Nacional.  

 Registrada com a Entitat de Voluntariat en la secció Quarta del Registre Autonòmic 

d'Associacions de la Generalitat Valenciana, amb el número CV-04- 036576-V.  

  Comptem amb el segell de la Generalitat Valenciana &#34;Fent Empresa, Iguals en 

Oportunitats, que certifica que som una entitat que garantix la igualtat d'oportunitats per 

qüestió de gènere.  

 L'alqueria compta amb la certificació ecològica.  

 Al Desembre de 2018 hem passat l'auditoria externa de Certificació del Sistema de Gestió 

de la qualitat segons UNE-EN-ISO 9001:2015. I hem obtingut el certificat de qualitat.  

 

1.10 XARXES 

 Membre de la Plataforma Valenciana d'Entitats de Voluntariat Social.  

  Membres de Plena Inclusió C.V. Participació activa en la Xarxa de Famílies, Ocupació, 
Ciutadania.  

 Membres del Consell de la Joventut de València i Mislata  

 Institucions Públiques:  
o Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.  
o Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Sanitat Universal i 

Salut Pública.  
o CEED (Centre d'Educació de Persones Adultes a Distància).  
o  IVAJ.  
o Diputació.  
o Ajuntament.  
o Àrea de Participació, Drets i Innovació Democràtica. Àrea d'Educació, Joventut i 

Esports.  
o  Taula de la Solidaritat, i Junta Municipal del Marítim. Xarxa de Salut mental (Junta del 

Marítim) . 
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1.11. PROGRAMA DE ACTIVITATS 2019 

ÁREA DE FAMÍLIES 

 
ACTIV. Y SERVICIS 

 Atenció, Informació i orientació per a pcdi i famílies.  

 Programa de Respir Familiar: estades programades, suports 
puntuals.  

 Activitats diürnes o Grup de pares i mares.  

 Xarrades formatives  

 Activitats orientades a socis i famílies" 

Nº BENEFIC. 
PREVIST 
 

 
350 

 

VIDA INDEPENDENT 

 
ACTIV. Y SERVICIS 

 Vivendes Tutelades modalitat supervisada I i II. (Ambdós Centres 
Concertats de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives)  

 Grup d'Autogestors 

Nº BENEFIC. 
PREVIST 
 

 
22 

 

ESCOLA DE FORMACIÓ  PERMANENT  PARA ADULTS 

 
ACTIV. Y SERVICIS 

 Aula d'informàtica i pissarra digital. Taller de competència digital.  

 Graduat en Educació Secundària Obligatòria (cicle I, Ges I i GES II)  

 Taller d'Autonomia I: Taller de lectura.  

 Taller d'Autonomia II: Euro.  

 Taller de Logopèdia. 

 Taller d'Habilitats Socials 

 Tallers d'arts escèniques: Pintura, Expressió plàstica, Expressió 
corporal.  

 Alfabetització.  

 Seguiment i formació del voluntariat.  

 Preparació Oposicions  Subaltern torn diversitat intel·lectual 

Nº BENEFIC. 
PREVIST 
 

 
60 
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ÁREA DE OCI I TEMPS LLIURE 

 
ACTIV. Y SERVICIS 

 Quatre Clubs d'Oci: Avanzar; Amics, Piloto i Jove.  

 5 Estades vacacionals al llarg de l'any.  

 Escoles Urbanes en períodes vacacionals, (Reis, Pasqua) .  

 Excursions i celebracions (Reis i Carnestoltes) .  

 4 torns de campaments d'estiu.  

 Viatge de l'IMSERSO.  

 Captació, formació i seguiment del voluntariado.Alfabetización.  

 Seguiment i formació del voluntariat. 

Nº BENEFIC. 
PREVIST 
 

 
415 

 

ESCOLA DE FORMACIÓ  DE BONA GENT 

 
ACTIV. Y SERVICIOS 

 Formació  voluntariat. 

 Visites i practiques  profesionals en nostres servicis. 

 Charles i activitats  de sensibilització que cualsevol entitat nos 
demande. 

Nº BENEFIC. 
PREVIST 
 

 
382 

 

FORMACIÓ E INSERCIÓ LABORAL 

 
ACTIV. Y SERVICIS 

 Orientació laboral i desenrotllament d'itineraris d'inserció laboral.  

 Formació per a la capacitació professional. Derivació interna i 
externa.  

 Prospecció empresarial  

 Formació habilitats bàsiques i transversals per a l'ocupació.  

 Taller d'arts i oficis i trencadís  

 Escola de formació en agricultura ecològica.  

 Programa d'Inserció Laboral: INCORPORA.  

 Programa d'Orientació laboral a beneficiaris i familiars" 
 

Nº BENEFIC. 
PREVIST 
 

 
200 
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ATRES ACTIVITATS 

 
ACTIV. Y 
SERVICIS 

 Punt d'Informació Juvenil.  

 Participació en els Consells de Joventut . 

 Sopar d'agermanament amb la Falla Lope de Vega.  

  Jocs Solidaris: jornada amb la Falla del Collado.  

 FIRA PRIMAVERA junt amb Asprona, i Avapace. Activitats diverses de 
captació de fons.  

 Formació dirigida a treballadors de l'Entitat. 

 

 

  

 

 


