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Projecte “Àrea d’Acompanyament i Ajuda a 
les persones amb discapacitat visual”

1. Justificació
A Catalunya hi ha unes 200.000 persones amb discapacitat visual, de les què més 
de 10.000 pateixen una discapacitat prou gran per a afectar la seva mobilitat. És a 
dir que no es senten capaços de desplaçar-se d’un lloc a l’altre sense el suport d’un 
acompanyant. Aquest tipus de dependència és assumit sovint per la seva pròpia fa-
mília, amb els problemes que això comporta a nivell afectiu i psicològic, en convertir-
se l’individu en una “càrrega” per a la família. En aquest punt s’ha d’entendre que 
cada persona té un nivell d’autonomia derivat de la seva discapacitat i d’altres factors 
concomitants.

L’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3, amb una llarga experiència 
d’atenció a aquestes persones, des de la seva fundació, el 1994, dóna servei a aques-
tes persones amb un dels projectes més preuats de l’entitat: L’Acompanyament i 
Ajuda a Persones amb Discapacitat Visual, en el què mitjançant voluntaris, profes-
sionals contractats i empreses externes de servei, posem a disposició dels nostres 
socis un acompanyant per a les persones amb discapacitat visual que no poden des-
plaçar-se per si mateixos. Tanmateix també s’ofereixen “Ajudes”, com és llegir la 
correspondència, ordenar paperassa, algunes tasques domèstiques en casos molt 
excepcionals, etc.

En concomitància amb aquest projecte, en d’altres projectes, es proba de transme-
tre les tècniques necessàries per a aconseguir un major grau d’autonomia (reha-
bilitació bàsica), però mentre aquesta no arriba, la persona pot desplaçar-se grà-
cies a aquest servei d’acompanyament. Altrament, alguns itineraris poc freqüents o 
molt complicats poden requerir la utilització del servei per persones amb un alt grau 
d’autonomia, però que, per a aquell recorregut concret, consideren que necessiten 
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ajuda. El servei no qüestiona l’accessibilitat o no dels recorreguts i deixa en mans 
dels usuaris definir la seva pròpia capacitat per a realitzar el desplaçament sol, par-
cialment sol o acompanyat de principi a fi del recorregut (anada i tornada).
 
Els professionals implicats són la treballadora social, que organitza i coordina el ser-
vei, a prop de 100 voluntaris que fan d’acompanyant, diversos acompanyants contrac-
tats a temps parcial per l’entitat i el servei extern de l’empresa AGERID, especialitzada 
en transports sanitaris.

2. Població a la qual s’adreça
A Catalunya, com hem dit, n’hi ha a prop de 200.000 persones amb discapacitat visual 
i som la única entitat a Catalunya que presta serveis per a persones amb discapacitat 
visual sigui quin sigui el seu grau de visió i la seva nacionalitat.

El projecte s’adreça per això a qualsevol persona amb discapacitat visual, que reque-
reixi acompanyament en desplaçament i se’l demana que es faci soci de l’entitat, donat 
que aquesta s’encarrega de la major part del cost del servei, repercutint en l’usuari 
una quantitat simbòlica per a fer-lo conscient de què existeix un cost real i incentivar 
la utilització d’altres recursos alternatius. L’any anterior es feren al voltant de 3.000 
acompanyaments.

En el cas de les persones ancianes, amb problemes de pluridiscapacitat, que no dispo-
sen d’altra alternativa, no es planteja la possibilitat de la rehabilitació en el transport i 
s’assumeix que han de portar sempre acompanyant.

3. Objectiu general
Millorar l’autonomia de les persones amb discapacitat visual, facilitant el seu accés a 
qualsevol lloc i la seva circulació per llocs públics resolent les barreres a la comunica-
ció que puguin trobar en el recorregut i oferint Ajuda a la persona, ja sigui a casa, en 
itinerari o en destí per completar la seva autonomia.
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4. Objectius específics
- Prestar un nivell d’autonomia personal a la persona amb discapacitat visual.
- Alleujar els familiars de la necessitat de donar suport continu a l’afectat.
- Augmentar l’autoestima de l’usuari i preparar-lo per a enfrontar nous reptes.
- Donar solucions puntuals a problemes puntuals de desplaçament
- Oferir Ajuda puntual en tasques quotidianes per a les què l’usuari no pugui ser 
autònom, segons valoració de la treballadora social

5. Metodologia
El servei distingeix dos tipus d’acompanyaments: Els puntuals i els regulars, alhora 
que, en funció de les característiques del servei i del acompanyants disponibles per al 
cas concret es decideix a qui encarregar l’acompanyament:

Esquema de funcionament del servei

Sol·licitud de servei

Avaluació

USUARISADVC

Acompanyants disponibles
(Voluntaris i professionals)

Acompanyants 
Regulars
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Acompanyament puntual
L’usuari, davant la necessitat de moure’s per un recorregut desconegut o anar a un lloc 
amb evidents o probables barreres a la comunicació, demana ajut a l’entitat per a so-
lucionar aquell dia concret el problema. La treballadora social rep l’encàrrec i coordina 
algun acompanyant disponible per a fer el servei. Un cop realitzat rep informació sobre 
aquest de l’usuari i de l’acompanyant, que l’ajudaran a avaluar la situació per a futurs 
acompanyaments similars.

Acompanyament regular
L’usuari preveu una activitat regular per a la que requerirà ajuda en el desplaçament i 
ho comunica a la treballadora social, que coordinarà les possibilitats amb què comp-
ta per a establir un lligam regular. Es procurarà que aquests acompanyaments tin-
guin el major grau possible d’estabilitat, alhora que s’avaluaran les incidències per 
a evitar disfuncions en la prestació del servei. També avaluarà la treballadora social 
la possibilitat de traspassar el recorregut a l’àrea de rehabilitació bàsica, per a dotar 
d’autonomia en aquell recorregut a l’usuari. Tot i l’avaluació positiva, es prioritzarà la 
voluntat de l’usuari.
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6. Recursos necessaris
Aquests que presentem ja són uns recursos mínims per a l’execució del projecte, per 
sota d’ells es veuria compromesa la qualitat del servei prestat.

Humans
• Treballadora social: Professional especialitzat en orientar les persones per a des-
envolupar les seves capacitats, promoure la seva adaptació i facilitar informació i con-
nexions amb els organismes de recursos socioeconòmics.
• Acompanyants voluntaris: Porten a terme tasques d’acompanyament, de forma 
gratuïta, en funció de les seves disponibilitats personals.
• Acompanyants professionals: Porten a terme tasques d’acompanyament en funció 
del seu horari laboral retribuït.

Infraestructurals
Per a desenvolupar el projecte es necessita un local on poder coordinar i realitzar totes 
les accions descrites. Es contemplarà el 10% del cost anual del lloguer de la nostra 
seu. També en aquest apartat considerem el cost del personal extern.

Materials i transport
L’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 posa a disposició del projecte els 
seus recursos materials i fungibles, en la mesura que siguin necessaris per al correcte 
desenvolupament del mateix. També es fa càrrec del cost del transport de l’anada i la 
tornada dels acompanyants fins al punt de trobada amb l’usuari.

7. Avaluació i seguiment
El seguiment i control del servei d’acompanyaments és tasca d’una comissió formada 
per 2 membres de la Junta Directiva, la treballadora social i 1 representat dels vo-
luntaris. Hi haurà un informe trimestral, a càrrec de la treballadora social, que reco-
llirà la informació rebuda d’usuaris i acompanyants i un informe final, al tancament de 
l’exercici anual.
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Núm. Tipus de recurs Cost unitari Dedicació Adscripció al  

projecte

Total

Personal
1 Treballadora social 30.000,00 € Completa Principal 30.000,00 €
100 Acompanyants voluntaris 0,00 € Puntual Exclusiva 0,00 €
5 Acompanyants  

professionals

4.000,00 € Parcial Exclusiva 20.000,00 €

Infraestructurals
1.000 h Acompanyants externs 

(AGERID)

10,00 € Puntual Exclusiva 10.000,00 €

Lloguer del local 30.000,00 € 10% Parcial 3.000,00 €

Materials
5.000 Transport (anada i tornada) 0,79 € Completa Exclusiva 3.950,00 €

Despeses generals 45.000,00 € 10% Parcial 4.500,00 €

Cost total del projecte
Total despeses personal 50.000,00 €
Total despeses  
infraestructurals

13.000,00 €

Total despeses materials 8.450,00 €

Total final 71.450,00 €

8. Pressupost



Forma de contactar
Adreça: C/. del Cardenal Reig 32, local 1, 08028 BARCELONA
Telèfon: 93-447-04-04
Web: www.b1b2b3.org
Contacte electrònic: yasmina@b1b2b3.org


