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SINERGRUP
L’Associació Sinergrup (Grup d’Entitats amb Sinergia Social)
agrupa vuit organitzacions d’economia social, sense ànim de
lucre, que treballen en l’atenció a col·lectius vulnerables, fonamentalment persones amb discapacitat i trastorns mentals.
Sinergrup respon a la necessitat de les organitzacions membres d’afrontar els reptes de futur millorant-ne la gestió, i a la
convicció que la millor manera de fer-ho és compartint valors,
anàlisi, coneixements i experiències, aprofitant les sinergies que
es produeixen quan s’estableixen mecanismes d’interrelació.
Les entitats de Fundalis tenen una participació activa a Sinergrup. Alguns dels projectes i iniciatives en que s’ha col·laborat i
participat durant l’any 2019, són:

tiu general donar suport als professionals en l’adquisició de
coneixement en l’atenció a les persones en el marc de l’envelliment, el trastorn mental i trastorns de l’espectre autista (TEA).
Com a part del projecte, s’ha realitzat una visita a l’entitat ASPRODES, a Salamanca, per aportar expertesa en el disseny del
programa formatiu entorn al Trastorn de l’Espectre Autista
(TEA), que té previst desenvolupar-se durant el 2020. La visita ha comptat amb el suport del Departament de Treball, Afers

Més informació a www.sinergrup.net

ta àrea a les entitats membres de Sinergrup, s’ha iniciat una
campanya per donar a conèixer i reconèixer a les xarxes socials
la tasca que realitzen els i les professionals, a partir de diferents
testimonis. També s’ha elaborat un codi ètic comú, al que s’hi
han adherit la resta d’entitats sòcies.
D’altra banda participem en un grup de treball per impulsar un
model de formació dual adaptat per a treballadors/es amb discapacitat intel·lectual.
Amb freqüència bimensual, els responsables de les entitats
membres es reuneixen per compartir preocupacions i necessitats comunes, i participar en reunions de treball monogràfiques,
com la gestió del control horari o els sistemes de gestió infor-

El projecte “Respostes davant de nous perfils” té com a objec-

Socials i Famílies.

Amb el grup de comunicació, format pels responsables d’aques-

màtics.
Des de finals de l’any 2017, es participa, a través de Sinergrup,
directament en la junta directiva de l’Associació Empresarial
d’Economia Social (AEES) Dincat, per seguir fent incidència entorn als principals reptes del sector (acció concertada, increment
dels mòduls, formació dual…). Aquest any Sinergrup s’ha incorporat a les Juntes Directives de Dincat Plena Inclusió Catalunya
i Fundalis, com a respresentants territorials de Tarragona. Entre altres activitats, les entitats s’han manifestat conjuntament,
amb tot el sector de la discapacitat intel·lectual, per poder fer
front a la pujada de l’SMI, i garantir la continuïtat dels centres
especials de treball i per denunciar la congelació dels mòduls
dels serveis assistencials des de fa 10 anys.
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Grup lideratge:
Fruit de la jornada del mes de maig s’ha creat un grup de treball, per
treballar entorn al lideratge a les nostres organitzacions.

