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1. PRESENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ

La situació actual de l'envelliment de la població, l'augment de l'esperança de vida, les malalties
degeneratives, les malalties oncològiques i la dependència física i psíquica de les persones malaltes
crea  una  realitat  d’una  població  que  precisa  de  les  ajudes  tècniques  d’un  material  ortopèdic
adequat. Tant mateix, no només les malalties cròniques generaven aquesta necessitat si no que
també ens vam trobar amb gent que degut a un accident traumàtic i/o de circulació requereixen
ajudes tècniques durant la seva rehabilitació i recuperació. No obstant, gran part d’aquest grup de
malalts viuen en una situació econòmica precària, motiu pel qual sovint tot i la necessitat d’aquest
material ortopèdic no poden accedir-hi donat que el cost d’aquest sol ser molt elevat.

Degut aquesta realitat Salut Empordà Cooperació es va plantejar la creació d’un projecte per cobrir
aquestes necessitats de la població. Per poder dur a terme el projecte necessiten, però, plantejar-
nos com aconseguir el material ortopèdic. Per resoldre aquest problema es va dividir el projecte en
2 grans etapes; la primera consisteix en fer una recollida de material ortopèdic de segona mà per
crear un banc de material ortopèdic, i la segona etapa consisteix en començar a fer el préstec del
material per poder facilitar ajudes tècniques a les persones que ho precisen amb pocs recursos
econòmics. 
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2. OBJECTIUS

OBJECTIU GENERAL : 
Millorar les condicions de vida de les persones alt empordaneses amb mobilitat reduïda i escassos 
recursos. 

2.1. OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

1. Les persones alt empordaneses amb mobilitat reduïda i escassos recursos puguin disposar 
de material ortopèdic per a la seva mobilitat.

2. Fer difusió del projecte de material ortopèdic per tot l’Alt Empordà.
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3. MARC LÒGIC

LÒGICA
D’INTERVENCIÓ ENUNCIAT

INDICADORS
OBJECTIVAMENT

VERIFICABLES

FONTS I MITJANS DE
VERIFICACIÓ

HIPÒTESIS O CONDICIONS
CRÍTIQUES

Objectiu
General

Millorar les condicions de vida de les 
persones alt empordaneses amb 
mobilitat reduïda i escassos recursos. 

Objectiu
Específic 1

Les persones alt empordaneses amb 
mobilitat reduïda i escassos recursos 
puguin disposar de material ortopèdic 
per a la seva mobilitat.

23 Persones han aconseguit 
material ortopèdic.

- Registre de préstecs fets.
- Informes sobre la valoració social de 
cada cas atès per la treballadora social.

Acords amb els centres sanitaris, 
assistents socials i associacions de 
persones amb discapacitat de l’Alt 
Empordà.

Resultat 1.1

L’ONG SEC disposa d’una borsa de 
material ortopèdic de segona mà.

Crosses 10, Matalassos 
antiescares 2, Cadira WC 10, Llits 
Articulats 18, Caminadors 10, 
Cadira de rodes 10, Grua Elèctrica
10, Cadira de rodes elèctrica 1.

- Registre de l`stock de material 
ortopèdic.
- Registre de donacions fetes.

Recursos humans voluntaris.
Recursos de recollida i transport 
adequats.

Activitat 1.1.1

Realitzar una recollida de material 
ortopèdic de segona mà a l’Alt 
Empordà.

Cost Econòmic: 400 € anual
Recursos Humans: 4 pers.

- Ús de l’ambulància del CTS per la 
recollida de material.
- Ús de l’empresa de transport El Rayo 
per recollida de material.

Recursos humans voluntaris per 
dur a terme la recollida.

Activitat 1.1.2

Informar de la campanya de recollida i 
préstec de material ortopèdic de 
segona mà a l’Alt Empordà. 

Cost Econòmic: 100 € anual
Recursos Humans: 6 pers.

- Mitjans de comunicació (TV i Radio)
- Mitjans de premsa (Hora Nova, Diari de
Girona)
- Cartells informatius penjats per 
diferents indrets de l’Alt Empordà.
- Impressió de material informatiu.

Recursos humans voluntaris que 
s’encarreguin de fer extensiu tota la
informació.
Creació de recursos materials 
(cartells, tríptics, díptics,...) 
informatius adequats.

Activitat 1.1.3

Distribuir el material ortopèdic usat 
entre la població alt empordanesa amb
mobilitat reduïda i escassos recursos 
econòmics.

Cost Econòmic: 300 € anual
Recursos Humans: 4 pers.

- Registre de préstecs fets.
- Informes sobre la valoració social de 
cada cas atès per la treballadora social.

Recursos humans voluntaris.
Recursos de transport del material 
adequats.

Activitat 1.1.4

Seguiment de l’estat de salut de la 
persona beneficiada amb l’ajut i 
seguiment del funcionament del 
material prestat.

Cost Econòmic: 60 € anual
Recursos Humans: 1 pers.

Trucades c/3 mesos de la treballadora 
social per valorar el correcta 
funcionament del material i l’estat del 
pacient.

Recursos humans voluntaris.
Recursos telefònics.
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El pressupost econòmic aproximat és de uns 1000 € anuals per tal de mantenir el projecte de material ortopèdic, aquí s'inclou les despeses en 
manteniment i reparació del material, en el transport d’aquest i tota la logística de papereria que precisa i de gestió de recursos. Cal aclarir que tots els 
recursos humans que es precisen en aquest projecte es cobreix amb voluntariat.

LÒGICA
D’INTERVENCIÓ ENUNCIAT

INDICADORS
OBJECTIVAMENT

VERIFICABLES

FONTS I MITJANS 
DE VERIFICACIÓ

HIPÒTESIS O CONDICIONS
CRÍTIQUES

Objectiu
Específic 2

Fer difusió del projecte de material 
ortopèdic per tot l’Alt Empordà.

Resultat 2.1

L’ONG SEC disposa d’un local dins la 
Fundació Salut Empordà, un telèfon de
contacte, una pàgina web i un correu 
electrònic.

Estem localitzables per a 
qualsevol persona que ho 
precisi durant 8h al llarg del 
dia.

- Local SEC dins de la Fundació Salut Empordà, 
Ronda Rector Aroles S/N, 17600 Figueres
- Telèfon SEC 662604962 o l'extensió 4036 
trucant directament a la Fundació Salut 
Empordà.
- Pàgina Web: www.secooperació.org
- Correu Electrònic: sec@salutemporda.cat

Recursos humans adequats que 
s’encarreguin de gestionar totes 
les trucades i correus rebuts.

Activitat 2.1.1
Informar del projecte als diferents 
col·lectius sanitaris que treballen amb 
aquest tipus de població.

Cost Econòmic: 40 €
Recursos Humans: 6 pers.

- Reunió amb el personal sanitari de la FSE.
- Reunió amb les treballadores socials dels 
diversos CAP de la regió de l’Alt Empordà.
- Reunió amb la treballadora social de 
l’ajuntament de Figueres.
- Impressió de material informatiu.

Recursos humans adequats que 
s’encarreguin de posar-se en 
contacte amb els diferents 
col·lectius sanitaris i gestionar una
troba informativa.

Activitat 2.1.2
Creació i difusió de tríptics informatius 
i cartells per tota la comarca de l’Alt 
Empordà.

Cost Econòmic: 40 €
Recursos Humans: 1 pers.

- Tríptics i díptics
- Cartells
- Targetes

Recursos informàtics adequats per
la creació del material informatiu.

Activitat 2.1.3
Creació i gestió d’una pàgina web 
informativa de la ONG i dels seus 
projectes.

Cost Econòmic: 60 €
Recursos Humans: 2 pers.

- Creació de la visualització de la web.
- Actualització mensual de la web.
- Traducció a diversos idiomes.

Recursos humans i informàtics 
adequats per la creació, 
manteniment i gestió de la web.
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4. PRÉSTEC DE MATERIAL ORTOPÈDIC: A qui va adreçat?

El projecte de material ortopèdic va adreçat a tota la població que precisa d’aquest ajut i que 
compleix cert criteris d’inclusió.

A) Usuaris que són atesos a les dependències de la Fundació Salut Empordà, derivats a la 
treballadora social de l'hospital d'aguts o Centre Sociosanitari, fent una valoració social del cas, 
justificant la seva situació econòmica. 

1. Persones que precisen una ajuda tècnica per la seva situació de malaltia sigui de forma 
temporal o permanent.

2. Persones amb dependència física temporal o depenent degut a la situació 
de malaltia que pateixen. 

3. Persones que pateixen una malaltia crònica, les quals precisen ajudes tècniques per poder 
manejar el pacient en el domicili. 

4. Persones que presenten un deteriorament de la seva situació de malaltia, els qual precisen 
una ajuda tècnica per poder desenvolupar les activitats de la vida diària. 

B) Usuaris que NO són atesos a les dependències a la Fundació Salut Empordà.

Usuaris procedents de Serveis Socials de Figueres, atesos per la treballadora social del CAP Alt 
Empordà, PADES o altres organitzacions que treballen amb malalts d'una patologia concreta, els 
quals han de fer arribar la demanda a la treballadora social de l'hospital d'aguts amb un informe 
social i justificants econòmics del subjecte.  

CRITERIS ECONÒMICS PER SOL·LICITAR EL MATERIAL ORTOPÈDIC:

1. Persones sense sostre que no disposen de cobertura sanitària o no disposen de recursos.

2. Persones immigrants que no tenen dret a l'assistència sanitària o tenen una cobertura per 
nivells  assistencials.

3. Persones que perceben la prestació del PIRMI.

4. Persones que perceben l'ajut social de l'atur de 426€.

5. Persones que perceben una prestació no contributiva amb un import màxim de 450€.

6. Persones amb atur sense tipus de prestació.
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5. METODOLOGIA

5.1. FASE D'INFORMACIÓ

Des de l'ONG SEC  s'informarà primerament a la Direcció de la Fundació Salut Empordà de la 
recollida de material ortopèdic. Seguidament es faria unes reunions informatives amb Serveis 
Socials de Figueres, CAP Alt Empordà, responsable de la llei de la dependència a Figueres, PADES, 
treballadores socials del CSS Bernat Jaume i entitats que treballen amb gent gran de Figueres, i 
amb afectats de malalties concretes com l'Associació de malalts del Alzhemeier, ACASS, Creu Roja, 
Càritas Figueres, i altres. S'informaria als subjectes de com es farà la recollida i quins usuaris es 
podran beneficiar d'aquest material ortopèdic.

5.2. FASE DE DIFUSIÓ

Es farà una difusió de la recollida als mitjans de premsa comarcal, en diaris, a través de la radio i en
publicitat als carrers per tal de que les persones estiguin assabentades de la recollida d'aquest 
material ortopèdic.

5.3. FASE D'EXECUCIÓ

Consta de diferents fases: 

A) Derivació dels usuaris:

Les demandes de material ortopèdic dels usuaris de la Fundació Salut Empordà podran ser 
adreçades a les treballadores socials de la Fundació Salut Empordà, depenent del servei a on està 
ubicat el pacient (hospital d'aguts o CSS), les quals faran una valoració social del cas, amb aportació
de documentació econòmica, per saber si el pacient té dret o no a aquest ajut. 

Les demandes d'usuaris fóra de la Fundació Salut Empordà hauran de ser derivats per les 
treballadora social de Serveis Socials de Figueres o CAP Alt Empordà, PADES o altres entitats que 
treballen amb persones afectades d'alguna malaltia concreta o de gent gran, a la treballadora 
social de l'hospital d'aguts, amb un informe social i els justificants econòmics del subjecte, per 
sol·licitar el material ortopèdic que precisa i valorar si el pacient té dret o no d'aquest ajut. 

 L'usuari haurà de retornar el material quan no en precisa. Es farà pagar una petita quantitat en 
subjecta de paga i senyal per tal d'assegurar el reton del material ortopèdic en bon estat depenen 
de les possibilitats de l'usuari, el dia que es retorni el material serà retornat el import total de la 
paga i senyal. 

En absència de les treballadores socials es podrà parlar algun membre de la ONG Salut Empordà 
Cooperació per fer la demanda. Es podrà contacta amb ells a través del  telèfon de contacte de la 
ONG del SEC.
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B) Recollida i entrega de material:

Les persones que vulguin donar material ortopèdic hauran de contactar amb la Salut Empordà 
Cooperació (SEC) mitjançant via telefònica, mail, a on es contactarà amb la secretària o un 
voluntari de la ONG per tal d'informar com, quan i a on ha de portar el material ortopèdic. 

Les persones que vulguin donar un material ortopèdic ho podran portar directament a les 
dependències de Cooperació Salut Empordà ubicades a la Fundació Salut Empordà o si no el poden
portar es poden posar en contacte amb algun membre de la ONG del SEC, a través de via telefònica
o mail, que passarà a recollir-lo. Per tant, en cas de tenir dificultat per poder-lo portar a les 
dependències de la ONG Salut Empordà Cooperació s'hauria d'informar al subjecte quan i com 
l'anirem a recollir. 

El material ortopèdic es podrà recollir al despatx de Salut Empordà Cooperació en un horari previ 
establert. 

Es fixaran uns dies de recollida per fer la campanya de recollida de material ortopèdic i 
seguidament es podrà contactar amb la Salut Empordà Cooperació (SEC)  per portar o per venir a 
recollir el material, fóra dels dies establerts per l'organització.

C) Horari de la ONG:

La ONG Salut Empordà Cooperació establirà un horari per la recollida i entrega de material 
ortopèdic en les seves dependències.

D) Contacte de la ONG:

Les persones que vulguin fer una donació de material ortopèdic o una demanda, hauran de 
contactar amb la ONG a través de la secretària o voluntari de la ONG, via telefònica o per mail.

E) Altres:

Manteniment del material: Voluntaris 
Neteja del material ortopèdic: Voluntaris

5.4. FASE D'AVALUACIÓ

Es realitzarà avaluant el numero de persones que s'han pogut beneficiar d'aquest ajut a través de 
tots els organismes que participaren directament i indirectament amb el projecte.
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6. ENTITATS I INSTITUCIONS QUE HAN FET POSSIBLE EL PROJECTE 

ORGANITZADORES: 

Salut Empordà Cooperació 
Ronda Rector Aroles S/N, 17600 Figueres (Girona), Espanya
Tel. 662604962, Web: www.secooperació.org, Mail: sec@salutemporda.cat

Fundació Salut Empordà 
Ronda Rector Aroles S/N, 17600 Figueres (Girona), Espanya
Tel. 972 50 14 00, Fax. 972 670 313, Web: www.salutemporda.cat

COL·LABORADORES: 

 

Coordinadores d’ONG solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme
C/ Mestre Francesc Civil, 3, baixos, 17005 Girona
Tel. 972 2199 16, Mail: solidaries@solidaries.org, Web:  www.solidaries.org

http://www.solidaries.org/
mailto:solidaries@solidaries.org
http://www.salutemporda.cat/
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7. ANNEXES 

7.1. VALORACIÓ SOCIAL
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7.2. CARTELL
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7.3. TRÍPTIC
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7.4. FORMULARI PER LA DONACIÓ
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7.5. FORMULARI PEL PRÉSTEC 


