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LA NOSTRA TRAJECTÒRIA
L'Associació Estel de Llevant es va constituir l'any 1996 a la comarca de Llevant amb
l'objectiu de millorar les condicions personals, socials i laborals de les persones amb
problemes de salut mental i el de les seves famílies en l'entorn comunitari on viuen.
L'aposta per un enfocament fonamentat en la salut, amb un model d'atenció
integrador i comunitari i que reverteix en beneficis a la comunitat són les
característiques definitòries de la tasca de l'Associació.
En els seus inicis un grup de familiars i persones voluntàries van cedir el seu temps i la
seva experiència realitzant diferents activitats de naturalesa artística que es
desenvolupaven en un local cedit per l'església, aquests tallers tenien com a fi trencar
l'aïllament de les set primeres persones ateses.
L'Ajuntament es fa ressò de les creixents necessitats de l'Associació a causa de
l'augment d'activitats i de persones ateses, i el 1999 lloga un nou local, que el 2001,
mitjançant un conveni entre Estel, l'Ajuntament i la Unitat Comunitària de
Rehabilitació (UCR), és compartit entre els dos serveis amb l'objectiu últim de millorar
les sinergies entre tots dos i facilitar la integració sociocomunitària.
El 2005 es crea un servei d'assistència a domicili, que permet la contractació de dues
infermeres com a primeres professionals de l'entitat. Des d'aquest servei, que ha
continuat fins al moment present, s'atén a les persones amb problemes de salut
mental en el seu propi domicili i entorn comunitari i familiar. El principal objectiu és
augmentar les seves capacitats i autonomia i crear un vincle amb l'entitat.
A partir d'aquest nucli inicial es desenvoluparan progressivament els serveis de club
social i de centre de dia, que des de l'any 2015 es reconverteix en Servei Ocupacional,
continuant amb l'aposta per un model on la reinserció social i laboral van juntes de la
mà, generant un alt nivell de flux de persones usuàries i evitant la tendència a la
cronificació.
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Paral·lelament, davant la demanda de treball d'un important nombre de persones
usuàries, el 2008 es crea un servei d'inserció laboral amb el suport del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB).
En la mateixa línia de treball l'associació crea un Centre Especial d'Ocupació (CEO) en
l'any 2010, que realitza diferents activitats laborals tant per institucions públiques com
a clients privats, relacionats amb jardineria, obra, neteja de platges, gestió de
pàrquings públics , neteja de domicilis i llocs públics. Durant aquests anys, s’ha apostat
per la creació de línies empresarials innovadores, iniciant-se l’any 2020 la posada punt
d’un projecte de producció d’infusions i tes ecològics.
En la seva contínua adaptació a les necessitats emergents, l'Associació ha dut a terme
en diferents moments accions i programes vinculats a la formació ocupacional,
desenvolupant a l'actualitat un Programa de Formació Dual de la família de jardineria i
viverística que combina formació teòric - pràctica amb treball remunerat en el centre
especial d'ocupació. El 2020 s’ha iniciat la Formació Dual dirigida a joves, amb o sense
discapacitat.
L’any 2018 es posa en funcionament el Servei de Suport a l’Habitatge, que permet
cobrir una necessitat fonamental com és el suport a les persones al seu propi domicili i
entorn, evitant la institucionalització i assegurant la provisió de les necessitats
bàsiques, així com també preparant a les persones per a una vida més autònoma a la
seva llar i a la comunitat.
En aquest any 2018 es crea també el Servei d'atenció integral i promoció de
l'autonomia (Visibles). Neix per donar resposta a les persones que no es troben ateses
per la xarxa de salut mental o altres dispositius, amb la intenció d’orientar i donar
suport per a millorar la seva autonomia i la incorporació als serveis socials i sanitaris
més adients.
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El gener de 2019 comptam amb el Servei d’Habitatge Supervisat, que cobreix les
necessitats residencials de persones que requereixen un suport continuat per a la seva
autonomia personal i social.
De forma complementària i transversal a aquests serveis, l'entitat ha apostat des del
primer moment per la participació i l'atenció a les famílies amb la pretensió d'estar a
prop d'elles i oferir-los ajuda professional especialitzada per superar les dificultats que
planteja en el si familiar la malaltia mental. Aquesta aposta s’ha consolidat l’any 2020
com Servei d’Atenció a les Famílies, amb l’objectiu de donar suport individual i/o
grupal a totes aquelles famílies que ho necessitin.
A més, mitjançant activitats de conscienciació per a la comunitat es cerca la
desestigmatització social i augmentar la comprensió i coneixement social sobre els
efectes que provoca la malaltia mental en la persona.
Actualment, aquests serveis es duen a terme en forma d'itinerari de serveis
individualitzat, amb la persona com a eix central d'actuació, amb l'objectiu de cobrir al
màxim les seves necessitats des de la socialització i la ruptura de l'aïllament fins a la
plena inserció social i laboral.
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2020. Any de resposta a la pandèmia per COVID 19.
Com no podia ser d’altra forma, l’any 2020 cal fer referència a la situació provocada
per la pandèmia, que ha afectat a tots el àmbits de la nostra societat i evidentment a la
prestació dels nostres serveis.
Des del primer moment, l’entitat s’ha adaptat a les mesures de normativa sanitària i
social que han anat presentant-se durant l’evolució de la pandèmia, cercant durant les
diferents fases les millors formes d’atendre a les persones usuàries tot i les dificultats
existents.
Així, durant les fases de confinament i desescalada cap a la nova normalitat, els serveis
essencials (Habitatge Supervisat i Servei de Suport a l’Habitatge) han mantingut la seva
activitat en tot moment, mentre que la resta de serveis van dur a terme una suspensió
de l’activitat presencial, recuperant-la progressivament fins el punt que la normativa
sociosanitària ho ha permès.
A tots les serveis, des del moment de declaració de l’estat d’alarma, es va iniciar tot un
seguit

d’actuacions que

permetessin

la

prestació

de

l’atenció

necessària

individualitzada a cada cas, a través de medis a distància (telèfon, videoconferències
individuals o en grup, gravacions de vídeo, formació online, etc.) o, en el cas de ser
absolutament necessari, amb actuacions presencials a les que s’han pres totes les
mesures protectores adients a la situació.
En els serveis que suposen una relació laboral amb les persones usuàries, es va
efectuar un ERTO pel temps imprescindible, fins que va ser possible la reactivació de
l’activitat productiva dels diferents llocs de feina.
A cada fase s’han definit i aplicat els protocols d’actuació preventiva i de resposta en
cas de contagi o sospita, incloent les mesures higiènic-sanitàries i d’aforaments
pertinents a les circumstàncies concretes.
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La situació provocada per la COVID-19 ens ha conduit a un replantejament de les
nostres actuacions, algunes de les quals s’han incorporat de forma permanent, o han
augmentat i/o millorat algunes que ja es duien a terme en la prestació dels serveis,
però que ara han passat a formar part de la normalitat, una vegada comprovada la
seva idoneïtat.
Així, s’han portat a terme intervencions de tipus comunitari, individual o en grups,
desplaçant-nos als domicilis o al Municipis de les persones ateses, realitzant activitats a
l’aire lleure o a locals cedits per les administracions públiques o altres entitats.
De la mateixa forma, la realització de determinades activitats online s’ha incorporat en
el dia a dia de la tasca de les i els professionals i de les persones ateses, formant ja part
de la forma habitual d’atendre, el que ens ha conduit a millorar les competències de
totes les persones, ateses o professionals, per tal d’adaptar-se a aquesta nova realitat.
Podem dir, per concloure, que durant aquest any 2020, a pesar de les greus
conseqüències sanitàries i econòmiques produïdes per la pandèmia en la vida de totes
les persones, hem intentat adaptar-nos per tal de mantenir al màxim possible la
intensitat i la qualitat del nostre servei, evitant d’aquesta forma i dins les nostres
possibilitats situacions personals més greu.
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LA NOSTRA IDENTITAT
MISSIÓ
La raó de ser d’Estel és acompanyar amb calidesa a les persones per preservar i
millorar la seva salut mental:
• Empoderant a les persones usuàries i les seves famílies.
• Promovent el seu desenvolupament personal, social i emocional per viure una
vida digna.
• Visibilitzant i rompent barreres cap a la salut mental.
• Impulsant una societat saludable.

VISIÓ
La nostra VISIÓ pels propers anys és: OBRIM EL NOSTRE UNIVERS...MÉS QUE MAI
I per aconseguir-la desenvoluparem les 4 següents grans línies de treball:
1.- Model d’atenció. Desenvoluparem un Estil Estel amb els eixos: Acompanyar, Menys
medicació i més amor, Amb el cor, Autogestió, Ciutadans de ple dret, Empoderar...i
més.
2.- Autofinançament. Ens permetrà tenir independència i poder diversificar serveis i
prestacions no contemplades a les carteres de serveis actuals, independentment
d’aspectes com la certificació de discapacitat i altres requisits excloents dels serveis
actuals.
3.- Investigació i innovació. Recercarem nous models i formes d’atenció i posarem en
valor els resultats d’allò que feim.
4.- Feina amb i a la comunitat. Tendrem més presència i obertura a la comunitat,
potenciant la integració, la prevenció, la difusió, la visibilització i la conscienciació.

VALORS
Respecte a l’atenció a les persones
•

Empoderament: acompanyam a les persones potenciant la seva participació activa,
els seu dret a escollir i la seva autonomia. La persona usuària és la protagonista de
la seva vida.
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•
•
•
•

Horitzontalitat: promovem una escolta activa i l’equilibri de poder en les relacions
amb les persones ateses.
Dignitat: estam compromesos amb les persones i amb el respecte i defensa dels
seus drets.
Tracte excel·lent, afectuós i respectuós: tractam a les persones amb empatia,
comprensió, calidesa, proximitat i accessibilitat.
Potenciació de la salut mental front a la malaltia.

Respecte a la nostra actuació com organització
•
•
•
•
•
•
•

•

Transparència en la nostra activitat: en la prestació de serveis, la gestió econòmica,
fiscal i legal i la gestió dels recursos.
Confiança: generam seguretat en els nostres grups d’interès.
Comportament ètic i honestedat en les actuacions que realitzam.
Qualitat i eficiència: treballam per la millora continua en tot allò que feim.
Obertura: estam oberts al mon i a la comunitat, a formes de ser, de fer i de pensar.
Innovació: potenciam nous serveis i noves formes de fer, així com les millors
pràctiques en la prestació de serveis i la realització dels nostres processos.
Treball en equip i en xarxa com eix fonamental de la nostra feina. Tots i totes
aportam: professionals interns i externs, persones usuàries i famílies, voluntariat i
comunitat.
Motivació de les i els professionals en la realització de les seves tasques, propiciant
un clima de diàleg, proper i amb sentit de l’humor.

COMPROMÍS DE QUALITAT
La Direcció de l’Associació Estel de Llevant estableix una política de qualitat que
proporcioni un marc de referència per a establir i revisar els objectius de qualitat que
compromet a l'entitat en el seu conjunt i a tots els seus membres a complir amb els
requisits del sistema implantat i a millorar contínuament la seva eficàcia, sempre en el
marc de la missió general de l'organització.
L’Associació Estel de Llevant estableix els seus compromisos sota la premissa del
compliment de la Norma-UNE-ISO 9001:2015 i dels requisits legals i reglamentaris als
quals està subjecta. Així, la direcció i el personal de l'Associació es comprometen a
consolidar una gestió basada en la transparència, la qualitat i l'eficiència, que es
reflectirà en les àrees, serveis i qualsevol actuació a través de:
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•
•
•
•
•

El seguiment constant de les necessitats, expectatives i demandes de les persones
amb problemes de salut mental per a ajustar la nostra intervenció.
L'atenció a través de professionals pròxims, coneixedors de les necessitats
específiques de les persones amb problemes de salut mental.
La informació i formació del personal de l’Associació, afavorint la seva implicació en
la MISSIÓ de la mateixa i un bon clima laboral.
La dotació de mitjans i metodologies que afavoreixin l'acompliment de la labor
professional.
L'establiment de mecanismes de participació i avaluació que afavoreixin processos
de millora contínua.
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ELS SERVEIS
Servei Ocupacional
Servei d'atenció diürna que dóna suport a les persones amb discapacitat per diagnòstic
de salut mental que necessiten organització, supervisió i assistència en la realització de
les activitats de la vida diària, així com suport en el procés d'adquisició i
desenvolupament d'habilitats bàsiques i adaptatives personals, socials i prelaborals per
aconseguir dins de les seves possibilitats la màxima integració sociolaboral.

Servei d’Inserció Laboral
Dirigit a persones amb una discapacitat per malaltia mental preparades i motivades
per dur a terme una feina en l’empresa ordinària, mitjançant la metodologia de Treball
Amb Suport. Es realitzen treballs preparatoris de la persona abans de la seva
incorporació, recerca d'ofertes de feina i seguiment intensiu del procés d’inserció.

Formació Dual
Conjunt d’accions formatives destinades a afavorir la formació en un certificat de
professionalitat i habilitats transversals per a la inserció laboral, en un règim
d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa
rebuda en un centre de formació acreditat en el marc del sistema de formació
professional per a l'ocupació. El 2020 s’han impartit cursos de Formació Dual al
col·lectiu de persones amb discapacitat per salut mental i, per primera vegada, dues
accions formatives dirigides a joves.

Centre Especial d’Ocupació
Espai de treball protegit format per persones amb discapacitat que treballen amb la
supervisió de personal especialitzat amb l'objectiu d’entrenar les seves capacitats per
al món del treball a la vegada que gaudeixen d’un contracte remunerat. Des del Centre
Especial d’Ocupació es desenvolupen diferents línies productives, essent el nucli de
partida d’iniciatives d’emprenedoria social i innovadores.
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Servei de Suport a l’Habitatge
És un servei de caràcter socioeducatiu que ofereix orientació i suport en el domicili i
entorns naturals a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut
mental greu i amb necessitat de suport que viuen soles o en parella o que conviuen
amb altres persones amb discapacitat, dependència o problemes greus de salut.
Servei d’Habitatge Supervisat
Servei residencial en l'àmbit comunitari, organitzat en un habitatge ordinari de doble
planta inserit en l'entorn social, el qual constitueix el domicili habitual de les persones
que l'habiten i on conviuen persones amb discapacitat per trastorn de salut mental
que necessiten suport assistencial, social o personal per a diverses activitats de la vida
quotidiana. La intensitat i l'extensió del suport s'adapten a les necessitats de les
persones que resideixen.
Es duen a terme prestacions completes de caràcter residencial a través de places
concertades: allotjament, manutenció i suport en la higiene i l'autocura, activitats de
convivència, cooperació, oci i temps lliure.
Visibles. Servei d'atenció integral i promoció de l'autonomia.
És un servei especialitzat per a persones amb discapacitat associada a un trastorn
mental que no es troben ateses per la xarxa de salut mental. El servei desenvolupa
actuacions de valoració, orientació i prestació de suports dirigides a promoure
l'autonomia i la inclusió efectiva de cada persona mitjançant la coordinació amb els
recursos de la comunitat.
Segons el tipus de discapacitat i situació, el servei pot recolzar en diverses àrees i
àmbits de la vida de la persona (salut, educació, treball, família, transport, protecció
dels drets o altres aspectes).
Servei d’atenció a famílies.
El SAF neix amb la vocació d’acompanyar a les famílies de persones amb una
problemàtica de salut mental en el seu procés i des de la participació i la col·laboració,
treballant per afavorir l’enfortiment i el desenvolupament de xarxes de suport familiar,
social i comunitari, i oferint tot un conjunt d’actuacions encaminades a
l’acompanyament, al benestar i a l’empoderament com a familiars.
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ORGANITZACIÓ
La JUNTA DIRECTIVA de l’Associació està constituïda per:
Presidència: Maria Nicolau Riera
Secretaria: Coloma Ribot Binimelis
Tresoreria: Margalida Duran Sitges
Vocals: Lorenzo Cánaves Bordoy, Antoni Rigo Mesquida, Francisca Lliteras Montroig, Guillem
Febrer Gelabert, Jesús Guillen Patiño, Magdalena Ramón Antich, Nicolás Fuster Forteza,
Quintín Cler Puig.
ORGANIGRAMA

16 VOLUNTARIS
169 SOCIS
55 PROFESSIONALS

TREBALLADORES I
TREBALLADORS

DONES
43%
HOMES
57%

JUNTA DIRECTIVA

DONES
45%

HOMES
55%
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EL MODEL D’ATENCIÓ
L’any 2019 hem iniciat un procés de recerca d’experiències a nivell europeu i d’avaluació
interna amb l’objectiu d’evolucionar cap a un model d’atenció fonamentat en els models més
innovadors i amb demostrada eficàcia, coherents amb una visió humanista, participativa,
comunitària i emancipadora de les persones amb trastorn per salut mental.
Aquesta tasca, que es desenvoluparà en un període de 2-3 anys, te les serves arrels en l’actual
Model d’atenció 3 Salut Metal, on es defineixen els eixos que sistematitzen el coneixement
adquirit i validat per les entitats que formen part de 3 Salut Mental, de la que Estel forma part,
i ens permeten definir, aplicar i avaluar un model d’atenció a la salut mental, tenint en compte
a la persona atesa i a tot l’entorn que hi intervé en cada moment.
Aquest model recull les orientacions tècniques i ideològiques i també la manera d’aplicar-les
en la gestió dels serveis. D’aquesta forma, a partir d’una missió, una visió i uns valors que
guien la nostra actuació, definim un model d’intervenció que es desplega amb una cartera de
serveis basada en les necessitats del col·lectiu així com un sistema de gestió que garanteixi la
màxima eficiència. Tot aquest sistema es fonamenta amb un eix transversal de coneixement,
innovació i recerca.
Aquest eixos es mostren de forma gràfica en el següent esquema.
MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

CONEIXEMENT, INNOVACIÓ I RECERCA

MODEL
D’INTERVENCIÓ

SISTEMA DE
GESTIÓ

CARTERA DE
SERVEIS
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L’objectiu cercat amb la generació i implantació del model d’atenció és aconseguir els resultats
propis de l’atenció a persones amb malaltia mental greu. És un model arrelat a la part social,
coordinant-se i complementant-se amb els demés sistemes (sanitari, comunitari, educatiu,
residencial i judicial) que es requereixen per abordar de forma integral les necessitats de les
persones amb malalties mentals, i està basat en els següents 5 grans models teòrics:
1. El model de vulnerabilitat i estrès: tracta de donar una visió més integradora en l’explicació
tant de l’aparició com del curs del trastorn, que es considera com una malaltia episòdica que
succeeix en un individu vulnerable quan es dóna la circumstància d’un elevat grau d’estrès.
2. Model de recuperació: la perspectiva de la recuperació suposa una aposta decidida per
posar a la persona amb malaltia mental com a veritable protagonista en primera persona del
seu procés terapèutic i de creixement personal, s’entén la recuperació com “una manera de
viure una vida satisfactòria, amb esperança i aportacions a pesar de les limitacions causades
per la malaltia”.
3. Model de competència: el concepte competència es refereix a una capacitat o característica
personal estable i relacionada causalment amb un desenvolupament bo o excel·lent en un
treball i organització. Es basa en tres objectius d’intervenció: optimitzar les destreses,
habilitats i recursos personals de les persones per la vigilància i cura de la salut; optimitzar las
xarxes i sistemes de suport natural i optimitzar igualment el sistema de suport professional.
4. Model sistèmic: entén els problemes des d’un marc contextual i es focalitza en comprendre i
canviar les dinàmiques de les relacions (familiars, laborals, etc.). Observa els fenòmens de
manera circular i multicausal, donant especial importància en la relació i comunicació en
qualsevol grup que interaccioni, entès com un sistema.
5. Model comunitari: dona pes al paper dels aspectes psicosocials i a l’etiologia multifactorial
de les malalties, donant lloc a una nova política socio-sanitària amb una orientació integral i
preventiva, una atenció global a les necessitats de salut dels col·lectius poblacionals per
desenvolupar intervencions individualitzades i un paper actiu de la pròpia comunitat, donant
lloc a un nou model conegut com “salut mental comunitària”.
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ALIANCES I COL·LABORACIONS
Com a part de la seva forma d'actuar i d'entendre l'atenció social, Estel de Llevant treballa en
sinergia amb altres entitats en diferents àmbits i actuacions:
La col·laboració estreta amb les altres dues entitats referents en l'atenció a la salut mental de
Mallorca ha desembocat en l'aliança 3 Salut Mental, que ha permès posar en funcionament
projectes d’emprenedoria social com 3 Glops, una empresa d'embotellament i distribució
d'aigua en la qual els accionistes són les pròpies entitats, persones usuàries i familiars. Així
mateix es treballa en un projecte d'implantació d'habitatges supervisats i autònomes en tot el
territori que es gestionaran de forma conjunta.
Estel forma part, com a entitat fundadora, de la Federació d'Entitats i Serveis de Salut Mental
de Mallorca - FESSMM, que integra a les entitats que presten serveis d'atenció a persones amb
malaltia mental de la comunitat autònoma, negociant amb l'administració pública la
concertació de serveis, la creació de serveis d'habitatge i en general el desenvolupament d'un
sistema d'atenció al col·lectiu des d'un Model d'atenció i una Cartera de serveis innovadora i
de qualitat.
Forma part també de FEAFES EMPLEO, Associació de Centres Especials d’Ocupació espanyols
específics del col·lectiu i sense ànim de lucre, que té per objectiu lograr la normalització de
l’ocupació en el col·lectiu de persones amb trastorn mental greu.
Forma part de Foqua com a vocal de la Junta Directiva, Patronal formada per les principals
entitats de discapacitat de les Illes Balears que actua com a referent i interlocutor amb
l'administració en matèria de discapacitat.
A través de la FESSMM es troba integrada en el CERMI-Illes Balears, que agrupa a totes les
entitats de discapacitat de la comunitat autònoma.
Així mateix, forma part de la Taula de Treball amb Suport, treballant conjuntament amb la
resta d'entitats per a la promoció de la metodologia d'ocupació amb suport i per a la millora
dels serveis i programes d'inserció laboral.
En l'àmbit públic l'Associació treballa coordinadament, a nivell local, amb els Ajuntaments de
la majoria de municipis de la comarca i voltants: Manacor, Felanitx, Montuïri, Petra, Porreres,
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Sant Joan, Sant Llorenç, Santa Margalida, Algaida, Artà, Son Cervera, Ses Salines, Santanyí,
Campos, Villafranca, Capdepera i Llucmajor; i a nivell autonòmic amb la Conselleria de Serveis
Socials i Cooperació, el Servei d’Ocupació dels Illes Balears i la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria del Govern Balear, i amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials del Consell de Mallorca.
En l'àmbit privat Estel de Llevant cerca també la col·laboració d'altres entitats, formant part
actualment dels programes Accedim de Fundació Mapfre i Incorpora de l'Obra Social La Caixa,
a més del finançament per part de distintes entitats privades de projectes de duració
determinada.
L'atenció al col·lectiu de persones amb malaltia mental de l'Associació s'emmarca en una xarxa
formal i informal d'entitats i dispositius públics i privats per assegurar la continuïtat en
l'atenció, promovent la coordinació necessària amb les Unitats de Salut Mental, Unitats
Comunitàries de Rehabilitació, Serveis Psiquiàtrics de l'Hospital Comarcal, Serveis Socials
Municipals,

entitats

d'atenció

a

persones

amb

discapacitat,

en

risc

d'exclusió,

drogodependències o altres problemàtiques i qualsevol altre dispositiu o servei de l'àmbit de la
salut mental o de l'atenció social.
L'Associació promou també la col·laboració i la creació de sinergies amb entitats i persones de
l'entorn comunitari tals com a empreses, organitzacions empresarials, entitats de formació
pública o privada, associacions culturals,… i tots aquells espais i relacions que suposin una
oportunitat de millora en la vida de les persones amb malaltia mental.
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RESULTATS EN L’ATENCIÓ A LES PERSONES

259 PERSONES ATESES

497

113

33

FORM. DUAL DISCAPACITAT

20

FORM. DUAL JOVES

74

SERVEI INSERCIÓ LABORAL

30

SUPORT A L’HABITATGE

12

HABITATGE SUPERVISAT

SERVEI OCUPACIONAL

47

CENTRE ESPECIAL D’OCUPACIÓ

33

SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL I

PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA

ÍNDEX D’INSERCIÓ LABORAL

32%
59%

FAMÍLIES

FORMACIÓ DUAL

de persones ateses per Estel

69%

de persones en itinerari

Certificat de Professionalitat

d’inserció laboral

Altres
33%

Dones
44,0%

d’alumnes obtenen

Esquizofrènia
30%

Homes
56,0%
T. Personalitat
18%

T. Bipolar
13%
Depressió
05%
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PERSONES USUÀRIES PER MUNICIPI
45,0%
41,6%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%

12,3%

10,0%
6,6%
3,7%

5,0%

4,5%

6,6%

5,8%

2,5%

5,3%

1,6%

0,4%

2,1% 2,5% 2,9% 1,2%

0,4%

0,0%

GRAU DISCAPACITAT

EDAT
4%

3%
13%

3%

34%

28%

52%

63%

<33%

33-64%

>64

17-21 anys

22-45 anys

56-64 anys

65 o més

46-55 anys
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SATISFACCIÓ PERSONES USUÀRIES

TENDÈNCIA
La meva opinió es te en compte
El servei respon a les meves necessitats i preferències
El servei m'ha ajudat a millorar la meva situació personal
L'equip professional me dona suport quan ho necessito
L'horari és adient a les meves necessitats
Les instal·lacions i els materials son adequats
L'equip professional és amable i educat
L'equip professional del servei fa be la seva feina
Els professionals mantenen una comunicació clara i transparent amb mi
En general, estic satisfet/a del servei rebut

2018

2019

2020

4,2
4,2
4,3
4,3
4,2
4,3
4,6
4,5
4,4
4,4

4,1
4,3
4,3
4,4
4,2
4,1
4,6
4,6
4,3
4,4

4,3
4,2
4,3
4,4
4,3
4,3
4,4
4,5
4,3
4,5
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IGUALTAT DE GÈNERE
En el marc dels valors d’Estel de Llevant, i amb la voluntat de continuar lluitant per una
societat més justa i equitativa, l’Associació s’ha compromès a apostar per a la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones.
Els objectius que volem aconseguir amb l'elaboració i implementació d'aquest pla d'igualtat
són:
1. Aconseguir un diagnòstic qualitatiu i quantitatiu sobre l'estat actual de l'organització.
2. Identificar accions potencials de millora.
3. Establir un sistema de gestió de la conciliació com a procés.
4. Promoure la igualtat entre dones i homes en els àmbits de treball de l’entitat: persones
usuàries i famílies, altres entitats, entorn comunitari, i altres que en el seu moment es
determinin.
Amb aquest Pla, Estel de Llevant declara el seu compromís amb el desenvolupament de
polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, incloent en les
seves polítiques generals l'obligació de recolzar a les persones perquè disposin de les mateixes
oportunitats, així com el promoure l'equitat en totes les nostres actuacions.
ACTUACIONS 2020
-

Revisió, actualització anual i comunicació interna del Pla d’Igualtat de l’entitat.

-

Inclusió al Pla d’Igualtat de la política de conciliació de l’entitat i comunicació interna.

-

Gravació i difusió a xarxes del LIP DUB pel 8 de Març, Dia Internacional de la Dona 2020.

-

Formació “Sexualitat amb perspectiva de gènere” realitzada per una professional d’Estel i
generalitzada

a l’equip professional del Servei (120 hores.

Escuela de Feminismos

Alternativos PeriFéricas. Novembre 2020).Documentació de l’entitat revisada aplicant
perspectiva de gènere i llenguatge no sexista
-

Accions a xarxes pel Dia contra la violència de gènere.

-

Adaptació horària per a la conciliació familiar sobretot durant el període de confinament
domiciliari.
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FORMACIÓ DE PROFESSIONALS DE L’ENTITAT
S’ha participat en les següents accions formatives, amb l’objectiu de promoure el coneixement
i les millors pràctiques entre les i els nostres professionals. El total d’hores realitzades ha estat
de 2.115:
CURS/JORNADES

HORES

Formador/a

Objectius de l'acció formativa

Gestió del temps en el
teletreball

2

Foqua

Psicoterapia basada en la
mentalización para TLP

8

Gestió del treball en sistema
remot (on line)

2

IDI (Institut
d'Innovació
Empresarial)

Protocols escrits i sessions
informatives. Difusió materials
varis.

15

Interna

Conèixer protocols d'actuació coronavirus

Internacionalización a través
programas europeos

4

Fresno

Conèixer formes de finançament i participació a
programes internacionals

Formació introductòria PRL
(VEURE LLISTAT)

1

Previs

Conèixer bones pràctiques al lloc de feina en prevenció i
salut laboral

Formació bàsica en salut
mental

12

3 Salut Mental

Visita Model Xarxa Integrada
Girona

8

Xarxa Girona

Millorar/augmentar coneixement model atenció.

Jornada Models atenció Salut
Mental

5

Explora

Millorar/augmentar coneixement model atenció.

Covid-19 para educación,
limpieza y desinfección (on
line)

40

ADHER

Aprofundir en coneixement laboral (neteja-covid)

Protocol d'actuació en cas de
conducta suicida

2

Oficina de Salut
Mental del GB

Teràpia Familiar Sistèmica
(Kine)

30

Kine

Conferència on line
Contencions mecàniques

2

Roberto Zanfini / 3
SM

Adquirir o millorar tècniques d'atenció en SM.

Conferència on line Model
Girona

2

Claudi Camps / 3
SM

Adquirir o millorar tècniques d'atenció en SM.

Adquirir eines de gestió situació confinament

Grupo LaberintoPsicoterapia para la Adquirir o millorar tècniques d'atenció en SM.
Salud
Adquirir eines de gestió situació confinament

Adquirir o millorar tècniques d'atenció en SM.

Adquirir o millorar tècniques d'atenció en SM.

Adquirir o millorar tècniques transversals per l'atenció.
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Primers auxilis / Utilització
equip reanimació

6

Oximar

Tecnològica: excel nivell bàsic

12

Acadèmia Manacor

Sexualidad con perspectiva de
género

30

Perifériques

Congrés Esquizofrenia

15

Fundación para la
investigación y
tratamiento de la
esquizofrenia.

Millorar/augmentar coneixement model atenció.

Pràctiques dialògiques I
COL·LABORATIVES

20

Unoymás

Millorar/augmentar coneixement model atenció.

Gestió de projectes (online)

40

CAEB

Adquirir competències en gestió projectes, serveis, etc.

Elaboración de nóminas y
seguros sociales, nivel
avanzado.
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CAEB

Millorar competències en gestió de RRHH

Adquirir o millorar competències transversals.
Adquirir o millorar competències pel lloc de feina, no
relacionades amb l'atenció directa.
Adquirir o millorar tècniques d'atenció en SM.
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FINANÇAMENT
INGRESSOS 2,390.424 €
FONTS D'INGRESSOS

DISTRIBUCIÓ DESPESES

15%

17%

83%

Ingr. públics

Ingr. Privats

85%

DESPESES DE PERSONAL

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ
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ACREDITACIONS
Estel està inscrita en el Registre d’Associacions de les Illes Balears amb el nº 311000003098 i en el Registre
d’Entitats de Serveis Socials amb el nº 114.
Qualificada com a Centre Especial d’Ocupació (nº 730)
Inscrita en el Registre de Centres i Entitats de Formació Professional per a l’Ocupació (nº 27105).
Agència de col·locació Nº 0400000019.
Declarada d’Utilitat Pública per ordre del Ministeri de l’Interior de 14 de juny de 2011.
Certificada amb la Norma de Sistemes de Gestió de Qualitat ISO 9001:2015

PATROCINADOR PRINCIPAL
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C/ Fàbrica, 8 - 07500 Manacor
Telèfon 971 55 98 91
comunicacio@esteldellevant.es
www.esteldellevant.es
Declarada d’utilitat pública per ordre del Ministeri de l’Interior de 14 de juny de 2011
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