Perquè l’#oci no significa fer el que
et diuen, si no la # llibertat de fer el que
a tu t’agrada
Gràcies a la teva aportació van poder gaudir 500 persones
dels nostres projectes!

Entitat federada a DINCAT

Memòria
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Fundacio Sert
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“Oci i cultura per a persones
amb discapacitat intel·lectual”

“Teatrillo”
Reconeixements:
1er Premi Autonòmic
“Joves amb Valors”

1er Premi Estatal
“Jóvenes con Valores”

1er. Premi Impulsa

Premi Especial de la
Comunitat d’Airbnb

Premi al projecte més
solidari d’Airbnb

• Obra Social “La Caixa”.
• Any 2008.
• Projecte: “Sessions de
disco a la Sala B
de Luz de Gas”.
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• En l’apartat social
de la Fundació Príncep
de Girona.

• Novembre de 2014
• Projecte pilot:
“DKSAKSA”, realitzat
conjuntament amb
Voluntarios en Acción
d’Airbnb.
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Carta de la directora

El gran repte de tots els professionals que
treballem a Ludàlia és que les persones amb
discapacitat intel·lectual gaudeixin d’un oci
normalitzat. Volem que ells siguin protagonistes
de les decisions que prenen.
El nostre lema és treballar amb
ÀNIMA i PROFESSIONALITAT.
Utilitzem el cor com a denominador comú.
Donem suport en tot el que necessiten els
nostres participants , tot i que de vegades
sobrepassi les nostres competències.
Mirem la persona de forma integral i la dotem
d’eines útils en altres àmbits de la seva vida.
Creiem que la il·lusió mou muntanyes i,
acompanyada pel nostre rigor, treballem per
arribar a l’excel·lència amb l’objectiu de viure la
DIVERSITAT com una oportunitat per créixer.

Activitats

Totes les nostres activitats estan pensades per
oferir un oci de qualitat, és per això que són
impartides per professionals de diferents àrees.
Els objectius comuns a totes elles són:
• Divertir-se amb la pròpia activitat.
• Fomentar l’autodeterminació.
• Promoure les relacions i el seu entorn.
• Adquirir habilitats socials.
• Aprendre a través d’activitats motivadores.

Activitats puntuals

Intensius Juliol (Bici) i Sopar de Cap d’any.
*Ludàlia pretén ser el motor perquè en el futur
siguin ells mateixos els que decideixen que
volen fer amb el seu temps lliure*.

Nou!

Presentació Projecte

DKSAKSA

El projecte de Casa a Casa (DKSAKSA) es planteja
com una experiència d’intercanvi entre persones
amb discapacitat intel·lectual i sense discapacitat
amb la finalitat de conèixer nous llocs, paratges i
realitats diferents. A més permetrà viure i conèixer
en primera persona les diferents alternatives d’oci
i de lleure que sovint desconeixen.
*Actualment estem en procés de fer projectes
inclusius*

Fets 2015 per activitat
Foto

Percussió

Llocs

• Casal Mas Guinardó.
• Col·legi del Teatre.
• Biblioteca Jaume Fuster. • Espai Jove Bocanord.
• Escola de Dansa Moveo. • Sala “B” Luz de Gas.

Filosofia

L’objectiu que dóna sentit a Ludàlia és reivindicar
el dret a l’oci i cultura de les persones amb
discapacitat intel·lectual mitjançant activitats,
programes i projectes normalitzadors dins la
comunitat amb els suports necessaris, compartint
amb la societat la capacitat d’aquest col·lectiu.

Testimoni Voluntari
(Marc)
“Jo vaig començar a Ludàlia fa uns 8 anys. Coneixia
els seus directors i un bon dia vaig decidir entrar en
un món desconegut per a mi. Un cop dins, hi he
descobert un gran grup de gent que fa una tasca
molt important i en la qual m’hi he sentit acollit.
Durant aquests anys he passat moments millors
i pitjors en la vida, però Ludàlia ha estat un refugi
i un lloc on poder fer una feina que considero
important.”

Assistència a activitats
Sessions disco:

41 sessions
4.731 assistents

Atenció
personalitzades a:

Hem sigut els reporters gràfics de la festa
d’hivern a la disco “Sala B”.

40 famílies

5 professionals
han fet un total de:
7 formacions
externes

Reunions
generals d’equip:
5

Trobem-nos
Aquest any hem participat amb el Casal
d’Entitats Mas Guinardó en la recollida de roba
i en un mercat d’intercanvi al Guinardó.

Vacances
Per fi, aquest any hem anat a les Illes Balears.

Després de 6 anys de taller, el grup està
preparant la primera actuació en viu per a 2016.
Estem molt emocionats!!!

Testimoni Participant
(Xavi Pagán)

“No me arrepiento de haber fichado por
Ludàlia. He conocido amigos y he hecho
actividades nuevas.”

Dansa

Grup Multimèdia

Teatre

Testimoni Monitor
(Ruth Ruiz)

Representació de l’obra ROMEU I JULIETA
(adaptació lliure) al teatre Poliorama el 27 de
juny amb una assistència d’unes 300 persones.

Un dels treballs més destacats del 2015 és
que hem fet la postal de Nadal per a la Fundació.

Testimoni Participant
(Anna Baza)

“Ludàlia para mí representa, además de un lugar para
hacer amigos, un espacio para crecer, compartir y, lo
que es más importante, un lugar donde puedo ser yo,
y con las vivencias darme cuenta y si me comporto de
una u otra manera con los demás, cómo me
responden. Y pensar que, a lo mejor, la que enfoca
mal las cosas soy yo, y hacerme cada día mejor
persona y, como digo yo siempre, en Ludàlia no hay
personas, hay Ángeles. Gracias y felicidades por
existir.”

Disco
Han passat per la disco 25 entitats
de tota Catalunya.

Hem participat en 4
actuacions!!! (ActuArts
Festival, Festival Adisga
Gavà, Teatre Poliorama
i Betahaus).

Magnitud
Nº Participants:
Nº Equip:

(educadors,
voluntaris, professors)

Nº Col·laboradors
econòmics:
Nº Socis:

€
$

5.000
24

any

(Dolors Martínez)

“Con la Fundació Ludàlia, Laura ha tenido la posibilidad de
conocer y experimentar un abanico de actividades de ocio
en espacios normalizados, lo que le posibilita poder elegir
cómo y dónde quiere disfrutar y compartir su tiempo libre.
El ambiente de Ludàlia y su personal de apoyo, le ha
permitido tener un buen grado de compañerismo y de
amistades. Concretamente, ha conocido a su mejor amiga.
Es veterana de la Sección de Teatro y apasionada de la
fotografía.”

59%
Despeses de
personal i S.S

2015

PRESSUPOST

172.082€

Altres

2%

Professionals
externs

€

27%

Aprovisionaments

Altres despeses
d’explotació

9%
Ingressos

Subvencions
d’administracions

ECONOMÍA

Tot el nostre sistema
comptable, fiscal i laboral
està al dia i gestionat i
controlat externament des
de l’any 2001 per Talaia,
estudis i serveis, S.L.

Ingressos

2%

12%

55%
Ingressos per prestació
de serveis.

120

Testimoni Mare

Despeses

Ingressos

53

*La mitjana de temps de permanència del personal contractat
és de 6 anys*. S’ha incorporat l’Albert com a treballador social
en la coordinació de l’Entitat. En Jaume s’ha sumat al equip
com a voluntari en treballs de gestió i organització de l’Entitat.

Ludàlia no només és una feina: és un lloc on em
sento com a casa, un espai que em permet ser jo
mateixa. És un projecte que m'apassiona, són uns
companys/es dels quals aprenc moltíssim i, sobretot,
és la possibilitat de créixer, dia a dia, en tots els
aspectes de la meva vida però, principalment,
com a persona, a l'estar envoltada de qui realment
són els/les protagonistes del projecte; les persones
amb discapacitat intel·lectual, els quals mai deixen
de sorprendre’m i, inconscientment, de donar-me
lliçons de vida i que, sense les quals, Ludàlia no
sería Ludàlia.

Ingressos

Aportacions
d’entitats privades

Ingressos

Aportacions de
particulars

8%

26%

