


Què és el PROGRAMA ACCEPTA?

Neix l'any 1995 per donar suport a les Persones amb Discapacitat

Intel·lectual i del Desenvolupament(DID), 

que es troben en Risc d'Exclusió 

Social i tinguin reconegut el

Certificat discapacitat.

• Coordinador: Jordi Corominas

• Treballadora Social :Mamen Garrido

• Educadora comunitària: Marta Coll

• Insertora Laboral: Anna Segarra

• Psicòloga de CP: Sandra Laguna 

• Educadora ambulatòria: Blanca Jaramillo

• Educador ambulatòria: Carol Pérez



Àmbits d’actuacions del PROGRAMA 
ACCEPTA

1. Addicions

2. Sensellarisme

3. Persones immigrants 

4. Minoria Ètnica

5. Diversitat Sexual

6. Menors d’edat

7. Persones Recluses i Exrecluses

7.1 Risc de Delinquir

7.2 Procés Judicial

7.3 Mesura Penal Alternativa (MPA)

7.4 Mesura penal en CENTRE PENITENCIARI 

7.5 Llibertat Definitiva



Perfil

 Home - 33 anys 
 Nec. Suport intermitent/limitat
 Toxicomanies.
 TM, TP, TC
 Escolarització deficitària.
 Nivell socioeconòmic deprimit.
 Família disfuncional.

INVISIBLE – VULNERABLE
EXCLÒS



RETORN A LA COMUNITAT - Situació crítica i de vegades, un problema 

greu per a la persona.

 Sovint no disposen de mínims de supervivència 
 Tampoc del suport adequat a la seva discapacitat
 Es troben desvinculats de recursos socials/comunitaris 
 Pateixen multiciplicitat de problemes que impedeix la seva reinserció 

social 

Programa 
ACCEPTA –

A través de 
l'acompanyament  
(educadora 
comunitària, 
insertora laboral i 
treballadora social):

Suport a la persona en l’entorn sociocomunitari (vinculació 
familiar, veïns, amics, serveis i entitats...)

Orientar i acompanyar per cercar i aconseguir recursos bàsics 
(habitatge, manutenció, etc...) o d’altres qüestions importants 
per la persona (empadronament, atenció sanitària,…)

Assegurar els tractaments específics (Salut mental, 
toxicomanies, rehabilitació...)  

Suport a la família per tal de facilitar el retorn al nucli familiar i 
acompanyar-los en el suport a la persona



METODOLOGIA
El model de Qualitat de Vida                              

(models mentals positius) 

 Centrats en les potencialitats del                                              

ésser humà 

 Subratllen la inclusió a la comunitat                                     

i l’empoderament o  capacitació de la                         

persona

 Donen prioritat a resultats personals

 Basats en fites personals i principis                                               

de qualitat de vida





L’oci com a mitjà de rehabilitació
• Fomentar l'autonomia, la capacitat de decidir i triar.

• Desenvolupar les habilitats socials 

• Fomentar la creativitat, l'obertura cap a nous interessos i activitats, desenvolupantment noves capacitats.

• Afavorir la recuperació de l'autoestima i la seguretat en un mateix.

• Facilitar la inclusió i la integració social de les persones amb DID.

• Ajudar a l'establiment de l'intercanvi i el contacte humà (oci compartit), potenciant no només els aspectes 

individuals sinó també els socials i relacionals.

• Propiciar el benestar i la satisfacció personal.



CAS PRÀCTIC

• Nom: Joan

• Edat: 37 anys

• Estat civil: Solter

• CAD: 40% Retard Mental Lleuger

• Àmbit d’actuació del Programa ACCEPTA: Mesura Penal Alternativa

• Àrea Sòcio-familiar: Els pares són pensionistes. Al nucli familiar són 4 (pare, mare, germana i Joan)

• Àrea Formació-Laboral: Ha treballat en empresa ordinària. Actualment està a l’atur

• Àrea comunitària: Fa activitats d’oci sòl (va al cinema el cap de setmana)

MAI HA ESTAT VINCULAT A LA XARXA DE DISCAPACITAT



MOLTÍSSIMES GRÀCIES 

DINCAT FEDERACIÓ

Carrer Joan Güell, 90-92, 08028,Barcelona

93.490.16.88

Programa ACCEPTA
accepta@Dincat.cat

Educadora Comunitària
Marta Coll mcoll@Dincat.cat
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