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Garantir els drets i millorar el benestar de les
persones amb sordceguesa i les seves famílies a
través de projectes, serveis i activitats de l’entitat.

MISSIÓ

Missió, Visió i Valors

Oferir a gran part del territori nacional, els
nostres serveis i suport, aconseguint que la
sordceguesa rebi el suport administratiu
necessari en tots els àmbits de la vida.

VISIÓ

Reconeixement de la sordceguesa i la seva diversitat
Enfocament multidisciplinari i treball en xarxa
Dret a la realització personal i a la vida independent
Internacionalització i vincles
Inclusió social
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Servei d’atenció
psicosocial

Aquesta àrea fa la
gestió, coordinació i
seguiment dels casos.
Així com acompanya-
ment psicosocial i de
tràmits burocràtics.

Servei destinat a oferir
una atenció directa a
les persones amb
sordceguesa tant a la
seva llar com a centres
de dia o residencials,
entre d'altres.

Els nostres serveis

Suport en la vida
diària

Oci i temps
lliure

Activitats d’oci inclusiu i
estimulació sensorial,
específiques per a
persones amb
sordceguesa de diversa
durada depenent de
l'activitat. 

Aquesta categoria
engloba la resta de
serveis que ofereix
l'entitat. Destaca el
servei tutelar per a
persones amb
sordceguesa. 

Altres serveis



Indicadors de qualitat

Auditoria interna

Anualment l'entitat realitza una
auditoria interna en la que s'analitzen
els processos que es duen a terme
per tal de millorar-los o mantenir-los
segons la valoració que es faci. 

Certificat ISO:2015

Complim amb la norma ISO:2015, un
estàndard internacional de qualitat
que certifica l'esforç de l'entitat
envers la qualitat dels seus
processos i serveis.

Auditoria externa

Es contracta de manera anual un
servei extern d'auditoria per a
garantir la qualitat de les actuacions
que es duen a terme a l'entitat.

Sistema de Gestió de
Qualitat
Gràcies a tots els indicadors anteriors,
APSOCECAT compta amb un sofisticat
sistema de gestió de qualitat en el que
s'analitzen i apliquen totes les
oportunitats de millora. 
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apsocecat@apsocecat.org
CORREU ELECTRÒNIC

C/ Leiva 2-D, baixos, 08014 Barcelona
ADREÇA

93 331 73 66

TELÈFON

CONTACTE

www.apsocecat.org
PÀGINA WEB
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