OFICINA PER LA NO DISCRIMINACIÓ – AJUNTAMENT DE BARCELONA
TAULA D’ENTITATS

Entitat

Dincat, Plena Inclusió Catalunya

Qui som
Som la Federació d’entitats de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament de
Catalunya (“Dincat”), una organització privada i sense ànim de lucre dedicada a l’atenció
i la promoció de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual,
constituïda per la unió voluntària d’associacions i altres entitats d’iniciativa social per a
assolir millor les finalitats que els són pròpies i facilitar llur coordinació.

La missió de Dincat és defensar la dignitat i els drets de les persones amb discapacitat
intel·lectual i les seves famílies, treballant amb tots els mitjans d’actuació a l’abast,
àdhuc la promoció de disposicions o reformes normatives o legislatives.
I és amb aquesta finalitat que desenvolupa diferents projectes, en forma de programes i
activitats per i amb les entitats.
L’acció que desenvolupa Dincat ha de permetre, mitjançant les entitats associades, que
es millori la qualitat de vida de les persones amb DID i de les seves famílies, per això és
necessària l’acció federativa que permet agrupar i unir al sector de la discapacitat
intel·lectual per treballar de forma conjunta per aconseguir aquest repte.

Àmbit
Suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies en tots els
àmbits i etapes de la seva vida.
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Objectius
La defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament, treballar per a la promoció personal i social d'aquestes persones i les
seves famílies i contribuir a la millora de qualitat de vida, no discriminació i igualtat
d’oportunitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies.

Serveis
Dincat Federació i les entitats treballen conjuntament per oferir serveis i suports que
potencien l’autonomia de la persona i que garanteixen la seva plena inclusió a la
societat en totes les etapes vitals i en tots els àmbits.
Dincat Federació està estructurada mitjançant àrees, àmbits, projectes i serveis:
ÀREES:
• Atenció diürna i habitatge, Atenció precoç, Famílies, Laboral i acreditació
professionals, Lleure i participació ciutadana, Protecció jurídica-Tutela
ÀMBITS:
• Àmbits de coneixement: Ètica i Drets, Qualitat dels serveis, Salut i envelliment,
Voluntariat i Qualitat de Vida
PROGRAMES:
• Exclusió social (Accepta), Padiva i Safdid
SERVEIS:
• Subvencions d'intermediació
• Comunicació
• Assessorament jurídic
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L'estructura orgànica de la Federació, tal com estatutàriament està previst, es composa
de l'Assemblea General, Junta Directiva, Junta Executiva i Comissions Sectorials,
aquestes últimes, tantes com sectors d'atenció es donen dins el cicle vital de les
persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies.
L’organització de Dincat contempla un sistema de coordinació entre els òrgans de
govern i l’equip de treball, i estableix un sistema de planificació i avaluació anual de
l’activitat principal que es sotmet a la revisió i aprovació de la Junta Directiva de Dincat.
Tanmateix, Dincat disposa de dos Consells de Participació, un format per famílies i l'altre
per PDID, els vocals corresponents de cada consell, participen de manera activa a la
Junta directiva de Dincat, fent de portaveu dels consell, aportant les demandes,
incidències, propostes de millora i de treball, etc.

Coordinacions
Dincat promou la cooperació amb altres agents socials, públics i privats, per compartir
esforços i una mateixa visió, i aconseguir una societat més justa, equitativa i igualitària.

Contacte
En relació a Dincat: Jordi Coromines (coordinador tècnic) - jcoromines@dincat.cat
En relació a drets: Mònica Platas (tècnica) - mplatas@dincat.cat
934901688

Lloc accessible
Joan Güell, 90-92 baixos. 08022 Barcelona
• Local accessible
• Plaça aparcament reservada per a persones amb mobilitat reduïda
• Ascensor

