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“Holanda pot ser tan
meravellosa com Italia”

EDITORIAL

Emily Pearl Kinsgley, és mare d’un nin amb Síndrome de
Down, que com moltes altres mares, entre elles les dels
nostres usuaris de Prodis han passat per l’experiència
d’educar a un fill amb necessitats especials. Ella escrigué
un conte per a donar a conèixer la seva experiència, la
qual pot servir per a entendre què suposa tenir un fill
amb discapacitat.
Quan estàs esperant un fill, és com planificar un meravellós viatge de vacances a Itàlia. Et compres moltes guies
de viatge i fas plans meravellosos: el Coliseu, el David de
Miquel Àngel, les góndoles de Venècia... Inclús aprens
un parell de frases útils en italià. Tot és molt emocionant.
Després de mesos esperant amb il•lusió arriba a la fi el
dia. Fas les maletes i surts de viatge. Hores més tard,
l’avió aterra. L’ostessa ve i et diu “Benvinguts a Holanda”
Holanda? Dius. Què vol dir vostè amb Holanda? Jo vaig
contractar un viatge a Itàlia! Hauria de ser a Itàlia! Tota la
meva vida he somniat amb anar a Itàlia!
Però hi hagut un canvi en el pla de viatge. Han aterrat a
Holanda i has de quedar-t’hi. El més important és que no
t’han portat a un lloc horrible, ple de males olors, fam i
malalties. Sols, és un lloc diferent.
Així que, has de sortir i comprar-te noves guies de
viatge. I has d’aprendre un idioma completament nou.
I coneixeràs a gent completament nova, que no haguessis conegut mai. És simplement un lloc diferent. És
més tranquil que Itàlia, menys excitant que Itàlia. Però
després d’haver passat un cert temps allà i recobrat l’
alè, mires al teu voltant i comences a adonar-te compte
de que Holanda té molins de vent, Holanda té tulipes.
Holanda inclús té Rembrandts.
Al mateix temps, tota la gent que coneixes al teu voltant
està molt ocupada anant i venint d’ Itàlia, i tots presumeixen de lo bé que s’ ho han passat allà. I durant la
resta de la teva vida, te diràs: “Sí, allà és on jo hauria
d’haver anat. Això és el que havia planejat” I el dolor mai,
mai desapareixerà del tot, perquè la pèrdua d’ aquell
somni és una pèrdua molt significativa.
Però si et passes la vida lamentant-te pel fet de no
haver pogut visitar Itàlia, és possible que mai te sentis
el suficientment lliure com per gaudir de les coses tan
especials i tan encantadores que té Holanda.”

IMATGES

Ja porto més d’ una dècada a Holanda. S’ ha convertit
en la meva llar. He tingut temps per a recobrar l’ alè, per
a establir-me i acomodar-me, per a acceptar una cosa
diferent a la que havia planificat.

Mirant enrere, reflexiono sobre els anys de quan arribà
a Holanda. Record amb claredat el cop emocional, la temor, la ira- el dolor i la incertesa. Durant aquells primers
anys, vaig intentar de retornar a Itàlia, així com ho havia
planejat, però era a Holanda on havia de seguir. Avui en
dia, puc dir tot el que he caminat en aquest viatge inesperat. He aprés tant. Però aquest recorregut s’ ha pres el
seu temps. Vaig treballar dur. Vaig comprar noves guies
de viatge. Vaig aprendre un nou idioma i lentament vaig
trobar el meu camí en aquesta nova terra. Vaig conèixer
a altres persones les quals els seus plans també havien
hagut que canviar i amb les quals podia compartir la
meva experiència. Ens recolzarem mútuament i alguns
s’han convertit en amics especials.
Alguns d’aquests companys de viatge duien més temps
que jo a Holanda i resultaren ser guies veterans, ajudantme al llarg del camí. Molts m’han ensenyat a obrir els
meus ulls a les meravelles que es poden contemplar en
aquesta nova terra. He descobert una comunitat que es
preocupa. Holanda no era tan dolenta. Crec que Holanda està avesada a viatgers extraviats, com jo, i s’ha tornat en una terra hospitalària, que estén la mà per donar
la benvinguda, a ajudar i recolzar a nouvinguts com jo.
Al llarg dels anys, m’he demanat com hagués estat la
meva vida si hagués aterrat a Itàlia, com ho vaig planificar. Haguera estat més fàcil? Haguera estat tan enriquidora? Haguera après algunes de les lliçons tan importants que he arribat a assimilar?
Cert, aquest viatge ha estat un repte i a cops he fet potadetes i he exclamat en protesta i per frustració.(i encara
ho faig).
I efectivament, Holanda va a pas més lent que Itàlia i és
menys exuberant que Itàlia. Però també això s’ha convertit en una avantatge inesperada. En certa manera, he
après a rellentir la marxa i a mirar més a prop les coses,
guanyant una nova apreciació de les belleses notables
de Holanda, amb les seves tulipes, molins de vent i
obres de Rembrandt.
He arribat a estimar a Holanda i anomenar-la la meva llar.
M’he convertit en un viatger del món i he descobert
que no importa on s’aterra. El més important és el que
s’aconsegueixi fer del viatge i que es vegin i gaudeixin de
les coses especials, les coses ermoses, les coses que
Holanda, o qualssevol paratge, ens pugui oferir.
Cert, fa més d’una dècada que arribà a un lloc que no
havia planejat. Així i tot, estic agraïda, perquè aquest
destí ha estat més enriquidor del que hagués pogut
imaginar.
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El passat 19 de juny l´entitat obrí la Talaia local
que forma part del projecte de Centre Especial
d’ocupació de l’associació PRODIS, on estan treballant 4 persones (tres d´elles amb una discapacitat)

Els usuaris del Taller Ocupacional Alzinar han realitzat
gràcies al transport de l´entitat, visites a: cinema Augusta, Vista a son Real, Dinar a Mortitx dia 4 de maig,
Hidropark. A més des del Servei d´oci s´han realitzat
les següents sortides o events de caire excepcional:
29 Abril Diada Nike a Festival Park amb la col.laboració de Febed i Coca Cola.

El 27 d´agost l´entitat s´avaluarà amb EFQM sistema
de gestió basat amb l´excel.lència)
A més de begudes i menjar, també hi podreu trobar
articles realitzats a l’Alzinar (El taller ocupacional de
PRODIS).

El 2 d´agost Prodis explotarà el bar de Ca´n Escarrinxo en motiu de les Festes dels Moros i cristians.

Durant els mesos de març a juliol l´entitat ha rebut les
següents donacions i col.laboracions per part de:

El passat 26 de juny l´entitat renovà la certificació en
qualitat baix la norma UNE EN ISO 9001:2000 que
certifica el sistema de gestió dels processos desenvolupats al Taller Ocupacional.

Durant el mes de Septembre proper l´entitat durà a
terme una auditoría de LOPD (Proteció de dades) i
una avaluació de la seva gestió medioambiental.

*Mobiliari de Cuina per part d´Estils i Formes.

Prodis inicia el mes de març una campanya de promoxció i desenvolupament de l´entitat; mitjançnt la
qual persegueix com objectius cabdals:

*Material en productes per valor de 200€ aprox. per part de Pintures Martí Decoració”.

*Promocionar l´entitat i donar a coneixer la seva tasca dins

*Cati “Monoia“ impartint Taller de Dansa del Ventre per familiars i
altres.

*Desenvolupar una xarxa d´empreses col.laboradores.

*Herminia Vaquer impartint Taller de Cuina per familiars i altres.
*Miquel Sales impartint Taller de Fotografia per familiars i altres.

Les darreres iniciatives de millora en
discapacitat i altres curiositats
• El Consell de Mallorca prepara els premis a la solidaritat 2011 .Prodis
juntament amb els altres centres proposen la candidatura de la patronal
UNAC.

• “Sin ti no hay conmigo” és la darrera iniciativa desenvolupada per la
federació asturiana de persones amb discapacitat intelectula amb la finalitat
de sensibilitzar i eliminar les barreres que les persones amb discapacitat intel.
lectual troben en els centres educatius.

• EL 15 de juliol es dugué a terme la preestrena de: “Maria y yo“ documental
basat amb el llibre de Miguel Gallardo dibuixant i pare d´una jove amb
austime.

• El 13 d´abril es va constituir la Taula del 3er sector i el mes de juliol s´ha

*Conjunt de sofà i butaques per part de la voluntària Antonia Buades.
*Ordinador per part d´Antonia Cànaves.

ESTAM INFORMATS

La junta Directiva de Prodis es renova; després de la
dimissió del president Miquel Caimari Palou .La presidència i vicepresidència l´ostenten actualment: Pere
Nadal i Aina Bernal.

Els díes 22 i 23 de juliol els usuaris del Taller Ocupacional Alzinar passaren unes Jornades d´oci a Ca´n
Llompart, finca propietat de la Fundació Peter Maffay.

NOTICÍES BREUS

Notícies Breus

presentat als mitjans ; de la qual l´Unac n´és membre . La taula engloba
103 entitats del sector social (s´hi troben col.lectius com: persones majors,
infància, joves, inmigrants, discapacitat...)

l´entorn municipal.

(De moment s´han realitzat visites a les següents empreses:
Cuxach , Pescado Oliver, Mestre Paco, Gelats Valls, Galeríes Vicenç, Associació Veïns Port, Fundació Tabaluga...)

• Durant la 2ª quinzena del mes de juliol s´ha celebrat a Barcelona el 14
Congrés Internacional sobre Comunicació Augmentativa i Alternativa.

*Las Gaviotas, empresa la qual mitjançant conveni realitzen el transport gratuït dels dos treballadors insertats al Hotel Formentor.
*Taula de despatx per part de Joan Josep Coll Bibiloni.
*Cofradía de Pescador i Ajuntament en motiu de la Sardinada de les
festes de St. Pere donaren a l´entitat la quantía de 385 €.
*Col.laboració de la Fundació Reial Mallorca; que convidà el passat
juny a un grup d´usuaris al partit de Lliga. Així mateix la penya
mallorquinista pollencina oferta una tarifa especial als usuaris per
gaudir del transport.

La plantilla de professionals de l´entitat engega el
mes d´abril un projecte artístic i de difusió que veurà
la seva llum al mes de novembre per tal de recaudar
fons pels diferents serveis de l´entitat i promocionar la
mateixa.

• El 23 de juny es signa el XIII Conveni Col.lectiu General de Centres i
Serveis d´atenció a persones amb discapacitat; totes les persones vinculades
al sector espera´m la seva publicació oficial i posta en marxa.
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El que això vol dir és que hi ha certes activitats que la persona amb discapacitat no
pot fer sola. És a dir, necessita ajuda per
desenvolupar un nombre de tasques que un
adult hauria de poder fer sol. En aquestes
circumstàncies, ens trobam que les persones
més properes, i per tant, amb més probabilitat de proporcionar aquesta ajuda extra, són
els membres de la família.

periències de cada un dels membres afecta
a la resta. La vida familiar no està caracteritzada per una relació lineal, sinó que les famílies són interactives, interdependents i reactives, es a dir, si a un membre de la família li
passa alguna cosa, afecta a la resta. Cada
membre interactua amb els altres de manera
tan profunda que no es pot separar la causa
i l’efecte. No fa falta dir que l’arribada d’un
membre amb discapacitat provoca canvis a
tota la família.
Cada família té una estructura que consisteix en la varietat de característiques que la
converteixen en única. Els factors que fan
aquesta estructura inclouen les característiques dels seus membres, el seu estil cultural, el seu estil ideològic i el tamany de la
pròpia família. També és necessari tenir en
compte les diferències entre famílies pel que
fa al tipus de membres, i el fet de que les
famílies poden canviar al llarg dels anys, amb
l’arribada o la sortida d’algun membre.

La família es veu com un sistema social complex i interactiu en el que les necessitats i ex-

Un dels moments crítics és el de rebre la
confirmació de la discapacitat del seu fill,
marcat per un gran efecte estressant. La
intervenció preventiva en aquests moments
és fonamental ja que en gran mesura el desenvolupament evolutiu dels nins dependrà de
l’ajustament emocional que realitzin els seus
pares.
Quan els pares reben el diagnòstic, pot ser
només una etiqueta, acompanyada d’una
informació limitada, i es segueixen demanant
que passarà al seu fill en el futur. La majoria dels pares es preocupen per assumptes
com ara si el seu fill serà capaç de parlar o
caminar, d’anar a l’escola, o si podrà tenir
una feina i una parella quan sigui adult. La
base de totes aquestes preocupacions és la
incertesa. Els pares de nins amb discapacitat
experimenten una necessitat continuada de
informació sobre el significat de la situació
del seu fill, una necessitat que els professionals han de resoldre. En alguns estudis, els
pares han indicat que l’ajuda més important
per a ells és la informació, més que la comprensió o el recolzament emocional.

Alguns usuaris, familiras i gent vinculada a PRODIS

Fins i tot hi ha constància que els germans,
en moltes ocasions, perceben que no són
atesos pels seus pares de la mateixa manera
que el seu germà amb discapacitat. També
necessiten informació sobre la situació i el
pronòstic del seu germà, així com expressar
els seus sentiments ambivalents, les seves
pors i les seves preocupacions.

Per a aconseguir un bon ajustament en
famílies amb fills amb discapacitat, hem
d’assegurar que aquestes famílies reben
informació i recolzament emocional. Els
familiars necessitaran educació sobre la
problemàtica, recolzament, intervenció en
crisi i entrenament en habilitats de solució de
problemes.

La persona amb discapacitat es troba en
risc d’exclusió social a causa de les dificultats que té per a afrontar les activitats quotidianes de forma autònoma i independent
i en ocasions per una important pèrdua de
informació del que succeeix al seu voltant.
A aquests factors s’uneixen situacions de
desajust personal i familiar en relació amb

Un usuari ates per la psicòloga de l’enitat

Els familiars de persones amb discapacitat
solen proporcionar un recolzament considerable als seus familiars, experimentant una
càrrega també considerable com a conseqüència d’aquest fet. Moltes persones amb
discapacitat depenen de les seves famílies
per rebre recolzament emocional, assistència
instrumental i econòmica, vivenda i defensa
dels seus interessos. Per tant, la qualitat de
la relació tendrà una gran influència, tant pel
familiar com per la persona amb discapacitat.

ATENCIÓ SOCIOFAMILIAR

Segons la OMS «Dins de l’experiència de la
salut, una discapacitat és tota restricció o
absència (degut a una deficiència) de la capacitat per realitzar una activitat en la forma o
dins del marge que es considera normal per
a un ser humà.»

ATENCIÓ SOCIOFAMILIAR

La família davant la
discapacitat

l’acceptació del dèficit i del que comporta: us
de mitjans específics i poques opcions per a
participar en activitats lúdiques i oci compartides amb companys del col·legi, veïns, fins
i tot familiars propers al nin. Per als pares, la
cura implica prendre precaucions que poden
resultar excessives. Es freqüent que es llevi
al nin de moltes activitats que li exigeixen
autonomia i determinació a més de restar-li
oportunitats per a aconseguir unes relacions
socials sanes.

Alguns usuaris de PRODIS

Moltes famílies amb fills amb discapacitat tenen la necessitat de relacionar-se amb altres
famílies que també tenen fills amb discapacitat.
Per altra banda, una major implicació de
las famílies en el procés educatiu dels seus
fills deriva del coneixement que tenguin de
la intervenció específica amb alumnes amb
discapacitat.
La importància del recolzament emocional
per minvar l’estrès en famílies amb un membre amb discapacitat està ben documentada. El benestar personal, la percepció del
funcionament del nin i la integració familiar
estan influït positivament per la xarxa familiar
de recolzament social informal.
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Hem demanat...

alguna cosa a alguna exposició
però creía que era una

Fan ceràmica i restauren

producció puntual.

mobles i coses artistiques i
reciclades.

Se que corden cadires i que fan
alguna cosa de ceràmica.

No ho se, corden cadires i no
se més.

Fan ceràmica, postals de Nadal,
arts plàstiques...

LA VEU DEL CARRER

No en conec cap. He vist

LA VEU DEL CARRER

1. Quins productes del
taller ocupacional de
Prodis coneix?

2. Com valora la
cituació de les barreres
arquitectòniques a
Pollença?
Molt malament. En principi

Molt malament, les voreres

s’havia creat una comissió al

som mol altes i quasi no hi ha

respecte fa cosa d’un any, però

rampes i les que hi ha solen ser

no veig que hagin fet res, ni

molt empinades.

n’he tornat a sentir a parlar.
Pareix que el que fan nou
Crec que molt malament, ja que comencen a fer-ho adaptat
però queda molta feina a fer.
veus poca cosa que s’adapti.

Trob que hi hauria d’haver
més estacionament i que es
respectàs més, però això ja
és inculcar valors a la societat,
també valor que tot i que
sigui per normativa, les noves
edificacions públiques siguin
adaptades.
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I és que ha estat un hivern molt, molt llarg, i
que com tot l’oci també es condiciona amb
el temps, i en l’hivern es torna mes tranquil i
pausat degut a que hora de començar l’oci
setmenal después dels tallers ja és fosc i
en la majoria dels casos fa una bona aigua.
Unes aigües que a més de fer florir i verdejar
esl nostres paisatjes faci que apreciem més
el bon temps i notem aquest contrast entre
els grisos i marrons de l’hivern i els verds i
cels del llum de l’estiu.
Aquesta coloraina i caloreta del mes de juny
fa que els animalons surtin i cantin l’arribada
de l’estiu, cant que ens crida a sortir també
a nosaltres. Ja no plou i el dia s’allarga cosa
que ens possibilita fer activitats a l’exterior,
i a Pollença dir fer activitats a l’exterior vol
dir obrir un gran ventall d’activitats fresques,
divertides i diverses.

Els canvis poc a poc es notaran amb
l’entrada de l’estiu. I si xerram de racons
paisagistics, de diversió i estiu del nostre
poble, no podem deixar de banda les nostres meravelloses platjes. Unes platjes que a
més d’assegurar-nos tot el que hem dit fins
ara, son un escenari incomperable per seguir
l’activitat del nostre club esportiu, sortint,
per exemple, de la tristor i monotonia d’una
piscina per anar a disfrutar de la mar.
En definitiva que l’estiu és temps d’activitat,
temps de canvi i renocavió, temps de vida,
de diversió i de compartir i tot això amics és
pot resumir en un mot... OCI. I si com bé diu
la dita “A l’estiu, tot reviu” l’OCI i sobre tot
l’OCI a Prodis ho farà amb més força que
mai.

Un de les primers canvis va ser amb l’oci
d’entre setmana, canviant els habituals
taulons dels jocs de taula de l’hivern, per un
gran taulell que és el nostre entorn i aprofitar
per coneixer diferents indrets paisagistics
del nostre poble, perdent-nos pels camins
del camp pollencí. A més de gaudir d’aquest
regal visual que és l’estiu i de coneixer llegendes, cultura i història d’aquets racons,
aprofitam per fer salut, respirant l’aire fresc i
activant els nostres cors, no només pel que
gaudim, sinó per la demanda d’activitat de
les nostres cames en començar a passetjar.

SERVEI D’OCI AUBORADA - COMPARTINT EL TEMPS LLIURE

I és ben cert, nosaltres formam part de la natura i com els animalons dels nostres camps
i boscos ha estat arribar la caloreta i hem
començat a guaitar cap a dadora...

VIVENDA TUTELADA CAN CAROTTI

A l’estiu, tot reviu!

Els del pis coneixen
llocs nous
Des del Servei d´habitatge el més de
Gener vàrem encetar una nova iniciativa:
realitzar sortides de cap de setmana amb
un component lúdic per a diferents indrets de l’illa. Amb l’objectiu de fomentar
l’oci a dit servei i desenvolupar les relacions interpersonals (monitors-usuaris,
usuari entre sí) a un entorn diferent.

Ben animats partirem cap a la platja. El
temps no va acompanyar molt; el sol no
era molt calent nadar.

El 20 de Febrer, realitzàrem la 1ª visita: anar al Festival Park a veure una
pel·lícula. La pel·licula escollida fou “Celda 211”. Compràrem les entrades, quant
les vàrem tenir, anàrem a fer un refresc.
En ésser l´hora comprarem crispetes i a
gaudir de la sessió!

En conclusió i com a balanç les sortides
han estat molt profitoses i enriquidores
per a tots; donant ocasió pel coneixement d´espais i activitats noves; així com
gaudint del nostre temps lliure d una
manera sosegada lluny de la presa qüotidiana.

Ens va agradar molt la pel·lícula i la sortida.

Estam iniciant una nova etapa plena de
noves emocions de les quals us feim
particípes.

A mitjan capvespre arreplegarem les coses, i de camí al pis ferem una aturada a
Alcúdia a fer un refresc amb un pastis per
repostar les energíes consumides.

El 27 de Març, vàrem anar a Valldemosa.
L’idea era visitar la cartoixa en l’any Chopin. Vàrem preparar els entrepans per berenar i dinar i partirem cap a Valldemosa.
La primera sorpresa en arribar-hi va ésser
trobar-nos que no estava adaptada per
cadires de rodes, per tant no vàem poder
accedir-hi.
Optarem per per voltetar pel poble, dinarem dels entrepans i ferem un cafetó
amb coca de patata típica d’allà.
El 6 de Juny, vàrem triar anar a la platja
de Muro. De bon dematí ens varem arreglar i preparar els entrepans, la beguda i
la fruita.

Els usuaris que participaren a l’esdeveniment.

Els usuaris del pis tutelat compartint el sopar.
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necessitats. En aquest sentit, el mes de maig

a les persones adultes amb discapacitat àm-

els usuaris han elaborat ventalls per a unes

bits de feina adaptats a les seves necessitats

noces, que els han omplert de satisfacció.

i que a la vegada, amb els productes que

També realitzam alguns mercadets els diu-

s’elaboren, cobreixi la demanada de l’entorn

menges a la Plaça Major de Pollença.

proper. Prodis compta amb tres tallers o
àrees de treball:
- Cordatge de cadires i restauració
de mobles

Els guanys dels productes que es venen
serveixen per a que els usuaris se’n duguin
a casa una petita paga mensual que, com a

- Ceràmica, que es pot comprar al

tots els que treballam, els fa una gran il•lusió

centre o es pot trobar a algunes tendes

i a la vegada els serveix de motivació. A més

del municipi, com la botiga Esboç, la qual

d’una recompensa personal, també tenen

col•labora per a donar a conèixer els nostres

una petita recompensa econòmica, amb la

productes a l’exterior.

que poden comprar alguns dels seus capri-

- Taller de jardineria, que realitza
tasques de neteja i manteniment de zones

cis, com per exemple, la il•lusió d’en Jesús é
anar a sopar de Xinés un cop al mes.

ajardinades municipals i privades.
Per aquesta raó, vos convidam a tots a
Apart d’aquests tallers, els usuaris realitzen
altres productes, com bijuteria, espelmes,
targetes de paper reciclat, etc.

Totes les persones interessades en els
nostres productes es poden acostar a Prodis, ja que a més realitzam invitacions per
a noces, batejos o comunions, recordatoris
originals que segur s’adaptaran a les vostres

visitar Prodis i conèixer de primera mà els
nostres productes, que són diferents i estan
elaborats de forma manual i respectuosa
amb el medi ambient.

El petit regal que pugueu comprar és per a
ells un gran regal.

TALLER OCUPACIONAL ALZINAR - EXPERIÈNCIES

El centre ocupacional Alzinar pretén facilitar

SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL

Un petit regal

L’Hotel Formentor

Un model d’inserció laboral
Des de que vaig començar a coordinar el
servei d’inserció laboral de PRODIS, vaig
pensar que el difícil no seria trobar gent per
la borsa de feina, ni la seva formació al servei, ni moltes altres coses que depenguessin
dels usuaris del servei; sinó que la dificultat
la trobaríem alhora de trobar empreses que
volguessin donar feina a aquestes persones.
Per afegir-hi més, ens trobam en una situació
mundial de crisi, on els llocs de feina escassegen i això no ajuda al nostre sector.
Dons dins aquest context, no gaire esperançador, l’encarregat de recursos humans
de l’Hotel Formentor ens presentar la possibilitat de col·locar a persones en discapacitat
provinents del SIL de PRODIS per a treballar
a l’hotel. Les seves necessitats, provenien
més de la voluntat de complir amb la llei de
personal amb discapacitat a les empreses de
més de 50 treballadors, que de la necessitat
de cobrir llocs de feina.
L’hotel Formentor, és propietat de la cadena
Barceló, qui compten amb convenis amb
altres associacions del nostre sector per a
cobrir places a diferents hotels de la cadena.
Però els responsables de l’hotel Formentor,
trobaren que havent-hi una associació a Pollença que treballa amb persones amb discapacitat, havien de ser els primers amb tenir la
possibilitat de col•locar treballadors a l’hotel.
Després de varies reunions entre PRODIS i
els responsables de RRHH de Formentor i
la feina prèvia del SIL, acordarem enviar dos
usuaris del servei a treballar a l’hotel. Les
tasques que haurien de realitzar serien de
jardineria a mitja jornada i estarien directament contractats per l’hotel Formentor i
comptarien amb el seguiment de PRODIS.

Cal dir que va ser molt fàcil començar a fer
feina amb els jardiners de Formentor. Des
del primer moment veren demostrar la seva
predisposició per fer feina amb els seus dos
nous companys i els varen fer agradable
l’ambient de feina (I així ens ho han expressat
sempre els dos treballadors).
A dia d’avui, fa prop de dos mesos que va
començar aquesta experiència, i els dos
joves expressen la seva satisfacció i alegria
a cada una de les nostres trobades. A més i
gracies a la implicació dels seus companys,
la seva formació no està essent purament
laboral, sinó que estan desenvolupant habilitats socials i de conducte. I no hem de
descuidar la tasca que realitzen (ja que com
a treballadors també tenen unes responsabilitats amb la empresa), de la qual els responsables ens han fet arribar que és bona i dia a
dia van aprenent noves tasques i responsabilitats.
Nomes queda (i cauré amb la possibilitat de
ser massa repetitiu), que altres empreses del
municipi, prenguin exemple i ens ajudin amb
la inserció laboral de persones amb discapacitat. Un benefici mutu.

Alguns dels usuaris del taller de jardinereia
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Daniel Perez
Treballador de PRODIS

Vivencias

Se puede valer por el mismo, con un poco
de ayuda. Está en una asociación y en un
piso tutelado, donde se encuentra muy a
gusto. Lo único que falla un poco es que
tendrían que ayudarles un poco más a que

Esta madre, ya no tan joven, ha aprendido que las cosas no suceden siempre como deseas, que vive feliz
con sus hijas, que como madre se siente plenamente
realizada.

disminuciones similares para que pudieses
hacer amistades.

A PROP

física y psíquica.

se relacionaran con otras personas con
La otra madre que ya ha pasado por todo esto le dice,
no lo tomes tan mal veras que con el tiempo aprendes
a vivir con ella, que te va a dar mucho más cariño que
cualquier otro hijo, son más atentos y siempre estan
contigo pues no te abandonan nunca.

1. Quants d’anys fa que entrares PRODIS?

Tengo un hermano con una disminución

L’ENTREVISTA

Una habitación de hospital, dos camas, dos niños en
cama y dos madres sentadas en sus respectivas sillas.
Una, joven, inexperta, asustada y angustiada mirando
a su hija en cama con suero en su brazo y dormida, La
otra madre mayor, experta en pasarse días y días en
hospitales, esperando el alta para volver a casa y seguir con su rutina. La primera no tiene prisa le da igual
pasarse días, semanas, meses da igual, no necesita
descansar, no quiere abandonar el hospital solo quiere, necesita, que alguien le comunique que su hija va
a mejorar, que solo se trata de un mal sueño y que su
hija va a ser como todas las demás, pero la realidad es
muy distinta, su hija ya antes de nacer ha sido privada
de ser una persona autónoma, tomar sus propias decisiones y escoger el rumbo de su vida.

Vaig entrar a prodis fa 6 mesos com estudiant en practiques.

2. Com te decidires?
No tenia molt de coneixement sobre
l’associació però per proximitat d’on visc,
vaig escollir-ho. I estic content d’haver-ho
escollit.

3.Com foren aquells primers moments?
También nos gustaría que el gobierno, tanto
el central como el de baleares, no recortaran

Desde el moment que vaig entrar dins
l’associació m’he trobat a gust.

las pocas ayudas que tienen con la crisis e
intentaran que tengan mas opciones para
PERO HABLEMOS DE LA HIJA:

que estas personas con disminuciones leves

¿QUE PENSARIA ELLA SI TUVIERA SUS FACULTADES MENTALES PARA TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES?

pudiesen optar a encontrar trabajos en su

¿ESTARIA DE ACUERDO CON LAS DECISIONES QUE
TOMAN SUS PADRES?

se puedan valer por ellos mismos momen-

NO NOS ENGAÑEMOS EL MAYOR PROBLEMA NO
ES DE LOS PADRES NI DE LOS HERMANOS NI DE
LA FAMILIA. EL “HANDICAP” ES DE LA PROPIA PERSONA. SEAMOS RESPETUOSOS CON ELLOS, SE
LO MERECEN.

haría sentirse mas aceptados en la sociedad

localidad, pues eso les ayudaría a sentirse
personas valoradas, tanto a nivel que ellos
tariamente, como psicológicamente. Eso los

TEST:

Supervisar les tasques que s’han de realitzar diariament, suport a l’hora d’atendre a
clients en cas de necessitar ajuda i atenció
als clients.

Un llibre: Camp de maduixes
Un grup musical: U2
Una pel·lícula: Matrix
Un actor/a de cinema: Tom Hanks

y les abriría puertas a conocer más gente.
5. Que és el que destacaries més de temps
que fa que ets a la nostra associació?
Conchi Baleatto Camaño
(Germana d’un usuari)

Magdalena Vilanova Pallicer
(Mare d’una usuari)

4. En que consisteix el teu carrec?

L’organització i la relació dels treballadors
entre ells i amb els usuaris.

Un plat: Paella
Una beguda: Cervessa
Una afició: TennisU
n color: Blau
Un número: 5
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29 juliol - Partipació de Prodis a la Fireta
d´entitats organitzada per Pollença Solidària en motiu
del “ Pa amb oli solidari”.

A partir d´abril - Tallers lúdics per a pares i
públic en general

8 de setembre - “Taller d´el·laboració de
formatge “per a pares de l´entitat i públic en
general (Plaçes limitades).

18 de setembre - IV Degustació Culinària
al Claustre del Convent

19 d’octubre - ”Taller d´el·laboració de
cocktails” “ per a pares de l´entitat i públic en
general ( Plaçes limitades)
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GLOSARI
Expectatives: una expectativa és lo que
es considera més probable que passi. És
una suposició centrada en el futur, que pot o
no ser realista. Un resultat pitjor de l’esperat
ocasiona una decepció. Si és inesperat, és
una sorpresa. Una expectativa sobre una altra persona pot arribar a convertir-se en una
petició o una ordre.
Vida Autònoma: control que una persona
exerceix sobre la seva pròpia vida, a partir
d’un ventall acceptable d’opcions que minimitzen la seva dependència en relació als
altres per a organitzar i executar les activitats
diàries. La qualitat de vida està estretament
lligada a la possibilitat de prendre decisions i
organitzar les nostres vides,

AGENDA - VÓS RECOMANAM - GLOSARI

AGENDA D’ACTIVITATS

Ètica: branca de la filosofia que inclou
l’estudi de la moral, la virtut, el deure, la
felicitat i la bona vida. Estudia què és moral,
como se justifica racionalment un sistema
moral, i como s’ha d’aplicar posteriorment
als distints àmbits de la vida social.
Frustració: és una resposta emocional
comú a l’oposició, relacionada amb la ira
i la decepció. Pot sorgir de problemes en
el compliment de les metes, desitjos i necessitats personals, o tenir relació amb les
deficiències observades, tals como la falta de
confiança o temor a una tasca difícil.

IMATGES

