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Salutació

sionals implicats en la millora i quali-
tat que oferiu atenent a aquestes 
persones que són, per a nosaltres, el 
rostre Misericordiós del nostre Déu.

• Gràcies també al bon fer, i el fer-ho 
amb alegria, dels nostres treballadors 
que d'una forma admirable cerquen 
el millor per les nostres nines i nins, 
joves i adults que s'han convertit en 
la seva segona família

• Gràcies a totes les famílies que han 
confiat en la nostra organització, que 
han fet ressò d'ella en tota l'Illa i que 
valoren l'acolliment i l’ atenció que els 
donem a ells i als seus fills.

• Gràcies també a la nostra trajectòria 
en l’acompliment dels  objectius, 
que diu de nosaltres qui som, com          

És una gran alegria tenir l'oportunitat de 
dirigir-me a través d'aquestes pàgines 

a tots vosaltres que, des de tants anys, 
treballeu de forma entregada i sense 
descans a fer d'aquesta Institució una 
casa on es vessa i s‘escampar Misericòr-
dia, un espai de responsabilitat i cura a 
les persones que en ella habiten i una es-
perança, cada vegada més aconseguida, 
per a totes les famílies que confien en no-
saltres perquè fem dels seus fills i filles 
persones felices i realitzades, i amb ells, 
aconseguim anar creant la gran família 
que avui ja som: l'Organització Mater.

Aquest objectiu ampli i de pertinença 
afectiva, ho anem aconseguint:

• Gràcies al treball diari i constant que 
realitzeu tots els treballadors i profes-

treballem i a qui tenim en compte a 
l'hora de realitzar la nostra Missió.

Que, amb el ressò de l'Any de la  
Misericòrdia convocat pel Papa Fran-
cisco encara viu, sentim l'alegria d'estar 
construint Regne i ens impliquem, cada 
vegada millor, en aquesta bellíssima tas-
ca de donar vida als qui la senten ame-
naçada cada dia.

Que seguim en aquest camí de fer de 
l'Organització Mater el signe visible del 
Cor de Déu.

En nom propi i de les Germanes  
del Consell General, Gràcies!

Francisca Alomar Genovart
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A tots els que formem aquesta gran família de 
l'Organització Mater, la meva més entranyable 
salutació de Pau i Bé.



SobreMater
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Missió
Aconseguir que les persones amb discapacitat i les seves   

famílies millorin la qualitat de vida, facilitant la satisfacció de 
les seves necessitats; i que assoleixin una vida d'allò més digne, 
plena i autònoma possible, amb els suports necessaris i les opor-
tunitats que ofereix l’entorn.

Valors
El nostre valor fonamental és considerar a la persona com a 

centre de la nostra acció, des del respecte a la seva individualitat, 
la seva dignitat, la seva intimitat i el seu dret a ser diferent.

La raó de ser d’aquesta organització és oferir serveis a les 
persones amb discapacitat i a les seves famílies per a la   
millora de la seva qualitat de vida. Prestam serveis per a tot 

el ventall d’edats, des de 0 anys a la vellesa, i per a qualsevol 
estat de capacitat de la persona. 

L’Organització Mater Misericordiae es funda el 1963 per les Ger-
manes Franciscanes Filles de la Misericòrdia.

A l’ actualitat atén de forma integral a les persones amb dis-
capacitat intel•lectual, des del naixement i durant la seva tra-
jectòria vital. Mater treballa amb responsabilitat i professionalitat, 
fent front als diferents desafiaments, des d’un profund respecte 
per la dignitat de les persones i procurant serveis de qualitat.

Visió
Som una entitat percebuda i reconeguda 

pel seu compromís amb:

•L’ atenció integral a les persones amb 
discapacitat i les seves famílies així com la 
seva inclusió social.

•La implicació i identificació del personal 
i dels col·laboradors.

•La qualitat i la millora contínua de l’ or-
ganització.

•La immersió i col•laboració responsable 
amb l’entorn.

Missió, visió i valors
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Atenció primerenca i 
logopèdia

Centre Mater i Centre 
Ocupacional Isla

Granja escola 
Sa Cabaneta

Centre de formació 
d'Inca

Centre de dia i 
Residència d'Ariany

Centre multifuncional 
de Sineu

Es Convent i s'Hort 
des Convent, Ariany

Ses Oliveres 
de Llubí

Mater a Mallorca
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Mater a Mallorca
Enguany ha estat un any clau pel creixement de Mater a la Part Forana, a les seus de Cos-
titx, Inca, Llubí i Ariany s'afegeix el centre multifuncional de Sineu



Persones
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L'edat de les persones ateses per Mater és la millor pro-
va de que l'entitat les acompanya des del naixement i 
durant tota la seva trajectòria vital, oferint un servei in-

tegral. Així, 104 infants són menors de sis anys, 105 tenen 
entre set i setze; 81 joves estan entre els 17 i els 21; 242 
persones formen la franja d'edat més nombrosa, la que in-
clou des dels 22 i fins als 45 anys; 42 usuaris tenen de 46 a 
55 anys; una desena està entre els 56 i els 64 i fins i tot hi 
ha una persona en la tercera edat, amb més de 65.

De les 585 persones que reben els serveis de Mater, 44 
tenen un grau de discapacitat inferior al 33% o no dis-
posen de certificat. 221 usuaris tenen una discapaci-

tat certificada del 33 al 64%, mentres que el gruix d'usuaris 
es troba en la següent franja, on 310 -una mica més de 
la meitat-, compta amb una discapacitat superior al 64%. 
D'altra banda, també cal esmentar 13 persones que, amb 
una discapacitat superior al 64% rep serveis de Treball amb 
Suport (TAS) o forma part del Centre Especial d'Ocupació 
(CEO).

Persones usuàries

Els usuaris de Mater, per edat

El grau de discapacitat, un altre indicador
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Persones ateses
585

En llista d'espera
141

Places concertades
283
Pel Govern de les Illes Balears i l'IMAS 
del Consell de Mallorca

Índex de satisfacció de les famílies
4/5

Els i les usuàries dels diferentes serveis de Mater són la raó de ser de l'entitat. 
L'organització atén un total de 585 persones sempre amb el mateix objectiu: aconseguir que 
totes i cada una d'elles i les seves famílies millorin la qualitat de vida.



Treballadors i voluntaris
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Treballadors de Mater segons el tipus de capacitat

Treballadors de Mater per gènere Nombre de treballadors a cada un dels serveis de Mater

Persones treballant
284

Persones voluntàries
84

Índex de satisfacció dels treballadors
4/5

Mater no seria possible sense la implicació dels treballadors i voluntaris. Un total de 368 
persones fan una feina immesurable i, gràcies al seu compromís, aconsegueixen que Mater 
sigui la gran família que és avui en dia.

18.51%

14,33%

12,84%

12,84%

8,06%

7,76%

7,46%

6,27%

5,07%

4,48%

1,49%

0,90%



Serveis

11Memòria anual 2015



El servei d'atenció primerenca de 
Mater atén a nounats i nins de 
fins a 6 anys amb alteracions en 

el desenvolupament o risc de patir-
les. Els menors arriben a les nostres 
instal·lacions de la mà de les seves 
pròpies famílies després del diag-
nòstic realitzat pel Servei de Valor-
ació d'Atenció Primerenca.

Un equip multidisciplinari de Ma-
ter compost per fisioterapeutes, 
logopedes, psicòlegs i treballadors 
socials avalua cada cas i elabora 
programes individualitzats ajustats 
a les necessitats del menor atès.

Els programes inclouen tècniques 
avançades en fisioteràpia i estimu-
lació multisensorial,  a més d'un 
programa d'avaluació permanent 
en col·laboració amb les famílies i 
reunions periòdiques amb totes les 
institucions vinculades al menor. Re-
ben, a més, assessorament continu 
i informació d'interès per part dels 
nostres professionals.

El principal objectiu d'aquests 
programes consisteix a reduir els 
efectes del dèficit detectat en el nin. 

Al mateix temps, es treballa per 
potenciar les seves capacitats i així 
aconseguir el seu màxim desenvo-

lupament senso motor, emocional, 
social i intel·lectual. D'aquesta forma 
es tracta d'evitar l'aparició de nous 
dèficits associats al primer.

Mater disposa, a més, d'unitats de 
logopèdia que atenen a menors de 3 
a 16 anys amb trastorns en la comu-
nicació i en l'ús de llenguatge oral i 
escrit tant als centres especials de 
l'organització com a la xarxa educa-
tiva balear.

Els professionals treballen amb 
sessions individualitzades, grupals, 
i fins i tot a domicili, servint-se de 
materials pedagògics específics que 
afavoreixen el desenvolupament co-
municatiu del menor ja sigui oral o 
alternatiu.

usuaris
283

professionals
15

Atenció primerenca i 
logopèdia
Atenció primerenca i 
logopèdia

12Memòria anual 2015



182

Mater ofereix una resposta 
educativa especial per a 
alumnes que requereixen 

una adaptació curricular especí-
fica. 

A més de treballar les habili-
tats acadèmiques, preparen als 
alumnes per gaudir de la màxima 
autonomia personal i social perquè 
siguin persones integrades en el 
seu entorn.

Mater divideix l'educació en tres 
etapes: la infantil que va de tres 
a set anys; la bàsica, que abasta 
dels 7 fins als 16; i l'avançada, que 
s'ocupa de la transició a la vida 
adulta dels joves de 16 a 21 anys, 
alguns amb la possibilitat afegida 
de la inserció laboral.

Des de petits s'estimula a través 

dels sentits la part sensorial de 
l'alumne per ajudar-li a desenvolupar 
al màxim la seva capacitat cognitiva 
amb una atenció molt personalitzada 
que es manté durant tota la seva es-
colarització.

L'autonomia personal, el coneixe-
ment del mitjà i la comunicació 
són eixos fonamentals d'una oferta 
educativa reforçada amb logopèdia, 
activitats artístiques i esport, la in-
corporació de les noves tecnologies 
a l'aula, i el més important, amb la 
dedicació d'uns professionals com-
promesos amb la seva labor.

L'oferta educativa de Mater, que in-
clou servei de menjador i transport, 
contempla diverses modalitats per 
ajustar-se millor a les necessitats de 
les persones ateses. 

L'alumne pot realitzar tot el seu 

horari lectiu al centre específic de 
l'organització, o bé acudir a un dels 
centres de la xarxa educativa balear 
amb aules ASCE -aules especials 
gestionades per Mater inserides 
en col·legis col·laboradors- on els 
alumnes segueixen el curs lectiu 
adaptat al seu perfil i participen en 
activitats amb la resta d'escolars. 
D'aquesta forma es potencia la inte-
gració i normalització social. També 
existeix l'opció combinada en la qual 
l'alumne assisteix a l'aula específica i 
al centre ordinari.

El cicle d'etapa escolar conclou 
amb la derivació dels alumnes cap 
a un centre de dia, un centre ocupa-
cional o al mercat laboral en funció 
de les seves característiques.

Preparen als alumnes per 
gaudir de la màxima
 autonomia personal i 
social perquè siguin per-
sones integrades en el 
seu entorn

43
personal
complementari

Educació especial i 
transició a la vida adulta
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usuaris

48
professors



Aprenen a restaurar 
mobles, elaboren pro-
ductes de cosmètica 

natural i s'ocupen dels 
planters

Conscient que una ocupació digna i 
sentir-se útils en la societat ajuda 
a millorar la qualitat de vida, Mater 

va ser pionera en la creació de tallers 
ocupacionals i prelaborales per a per-
sones amb altres capacitats.

Als tallers ocupacionals adquireixen 
hàbits sociolaborals i desenvolupen la 
seva destresa i creativitat en disseny 
tèxtil i fabricació d'objectes de feltre, 
llana o cartró pedra.

També aprenen a restaurar mobles, 

elaboren productes de cosmètica natu-
ral i s'ocupen dels planters.

Per a l'adquisició d'hàbits de treball 
de les persones amb possibilitats de 
ocupabilitat Mater va engegar els tallers 
prelaborals.

A més de la cura dels planters aquí 
tenen la possibilitat d'iniciar-se en 
l'agricultura ecològica, en els secrets 

de la cuina, en les tasques de bugaderia 
i neteja, o en les múltiples labors de la 
granja escola. Amb aquestes activitats 
útils i terapèutiques no només desenvo-
lupen destreses i hàbits de treball, tam-
bé reben una formació amb possibilitat 
d'inserció laboral que redunda en una 
major autoestima i integració social.

En funció del perfil de la persona, Ma-
ter ofereix diferents opcions i especiali-
tats formatives amb classes teòriques 
i pràctiques que compten, a més, amb 
l'acreditació de l'administració.

Així mateix, garanteix acompanya-
ment i recolzament en els processos 
d'inserció laboral, així com certificats de 
professionalitat i la possibilitat de con-
tractes de fins a tres anys en empreses 
col·laboradores.

Mater posa a la disposició de les 
persones amb altres capacitats i al de 
l'administració i les empreses una bor-
sa de treball gestionada per l'agència 
de col·locació, i des del centre especial 
d'ocupació ofereix serveis especialitzats 
amb la garantia d'un personal capacitat 
per a l'acompliment professional i la 
satisfacció de contribuir a una societat 
més inclusiva.

Servei Ocupacional

43
persones
treballant

139
persones
usuàries
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La pràctica esportiva és pont de 
salut i felicitat. Mater, consci-
ent del benefici que proporciona 

l'esport en tots els nivells de l'ésser 
humà ha desenvolupat un ampli catàleg 
d'opcions perquè cadascú triï en funció 
de les seves capacitats.

Tots els usuaris de Mater, segons les 
seves possibilitats, adquireixen coneixe-
ments generals de diferents disciplines. 
A més de gaudir de l'exercici hi ha qui té 

la possibilitat de participar en com-
peticions i viatjar.

Els equips de Mater disputen proves 
a nivell insular, autonòmic, estatal i 
fins i tot internacional on s'han acon-
seguit importants fites.

Mater ofereix formació específica en 
els esports amb professionals quali-
ficats, entitats col·laboradores i un 
exèrcit de voluntaris, amb la finalitat 
de potenciar la capacitat dels nostres 

esportistes i contribuir al seu benestar 
i desenvolupament personal i social.

A més de l'esport de competició, Ma-
ter organitza de forma periòdica jorna-
des lúdic esportives, un dia de festa 
en el qual el major trofeu consisteix a 
gaudir junts de les proves. Diplomes, 
medalles i copes es reparteixen entre 
tots els participants i dibuixen grans 
somriures per l’esforç realitzat.

364
persones
ateses

Oci i esport
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Per a les persones necessita-
des de suport generalitzat en 
les activitats diàries Mater 

posa a la seva disposició el centre 
de dia. Persones amb alt nivell de 
dependència i persones majors 
reben un servei integral i assisten-
cial i un ampli ventall d'activitats 
que potencien la seva autonomia 
i autoestima així com la seva inte-
gració social.

En la unitat terapèutica ocupa-
cional es duen a terme diverses 
activitats emmarcades dins els 
programes d'Estimulació Cogni-
tiva, Envelliment Saludable i activi-
tats pròpies de la vida diària..

El centre de dia també compta 
amb unitats específiques per a 
persones amb trastorns greus de 
desenvolupament i per a persones 
amb paràlisi cerebral, ateses en el 
mòdul basal amb programes indi-
vidualitzats i seguiment periòdic.

Els professionals dissenyen pro-
grames específics a la mesura de 
cada persona seguint una metodo-
logia activa i flexible a fi de poten-
ciar al màxim les seves  capacitats 
i gaudir d'una vida més plena sem-
pre dins el marc de la Planificació 
Centrada en la Persona.

Les activitats a l'aire lliure, la hi-
droteràpia i la fisioteràpia els ajuden 
a millorar el seu desenvolupament 
psicomotriu i a gaudir d'una major 
qualitat de vida.

També es treballen les habilitats 
socials, l'expressió i la relació amb 
els altres, fomentant una convivèn-
cia familiar i organitzant sortides 
periòdiques on les persones ateses 
gaudeixen i s'integren en el seu en-
torn.

El centre de dia Mater ofereix, a 
més, serveis complementaris de 
menjador, transport, residència, ac-
tivitats esportives i d'oci i respir.

Mater també ofereix un servei 
d'assessorament a les famílies 
tant a nivell social com a nivell 
psicològic per afavorir la conciliació 
familiar.

86 
usuaris

18
treballadors

Un ampli ventall d'ac-
tivitats que potencien 
l'autonomia i l'autoesti-
ma, així com al integra-
ció social

Centre de dia
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Loram ispum dolor sit amet, con-
decteur adipiscing

Mater ofereix molt més que una 
alternativa a la casa familiar: 
Ofereix una autèntica llar en 

un entorn afectiu i càlid, i posa a dis-
posició una oferta adequada a cada 
persona que atén. 

Per a aquelles que pateixen un gran 
nivell de dependència o alteracions 
conductuals greus existeix l'opció de 
la residència. Aquest servei compta 
amb dos mòduls principals: el TGV 
per a persones amb trastorns greus 
de desenvolupament i discapacitat 
severa o moderada que gaudeixen de 
cert nivell d'autonomia, i el mòdul ba-
sal per a persones amb discapacitat 
severa i problemes greus de mobilitat 
que requereixen d’una atenció inte-
gral.

En tots dos mòduls les instal·lacions 
estan totalment equipades per fer 
més confortable la vida quotidiana. A 
més de banys adaptats i llits hidràu-
lics, compten amb equipaments que 
garanteixen la seguretat de les per-
sones sense sentit del perill.

Mater ofereix allotjament, manuten-
ció, transport, atenció mèdica i un 
ampli equip professional bolcat a dis-
senyar programes individualitzats per 
potenciar les seves capacitats.

Les persones ateses participen 
en activitats que fomenten la seva 
autonomia i gaudeixen de l'oci i del 
temps lliure tant dins com fora de les 
instal·lacions.

Per als menors en situació jurídica 
de desprotecció, bé sigui en règim 
d'acolliment o tutela, Mater comp-
ta amb un lloc específic on preval 
l'atenció individualitzada i afectiva 
perquè es desenvolupi en plenitud.

Per a les persones amb major grau 
d'autonomia Mater disposa d'una 
àmplia xarxa d'habitatges supervi-
sats amb tots els avantatges d'una 

llar i el suport de tots els recursos de 
l'organització. Els usuaris gaudeixen 
d'una convivència familiar que els per-
met planificar els quefers quotidians 
de forma solidària.

Tots es recolzen i motiven en els 
seus estudis i treballs, fomenten la 
seva autoestima, gaudeixen de la 
seva intimitat i de la xarxa amb els 
seus companys, a més de gaudir d'un 
major grau d'independència per triar 
per si mateixos el que més els satisfà.

Mater assigna tutors que donen 
suport en funció de les necessitats 
de cada persona:  més intensa en els 
habitatges supervisats i puntual en els 
habitatges autònoms per a habitants 
amb major grau d'autodeterminació.

En tots els mòduls les 
instal·lacions estan 

totalment equipades per 
fer més confortable la 

vida quotidiana

Usuaris
107

Habitatges supervisats
    i residència
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Mater considera la família eix 
fonamental del benestar de 
les persones que atenen, per 

això estableix canals de comunicació 
i formació permanent amb tallers, 
xerrades i conferències que  ajuden 
a millorar el seu benestar i a prendre 
consciència d’un mateix.

Les famílies reben informació pun-
tual de l'evolució de la persona atesa 
i de tots els recursos a la seva dis-
posició, així com de les ajudes so-
cials i d'altres avantatges que poden 
ajudar-li a millorar.

Mater ofereix el servei de respir i 
oci perquè les famílies i les persones 
ateses puguin compartir experiències 
o gaudir de moments de desconnexió 
i descans amb absoluta tranquil·litat.

A més del servei de cangur i de les 
residències temporals per donar res-
posta a situacions d'urgència, dispo-
sa d'escoles de vacances per Nadal, 
Pasqua, durant el període estival, i en 
ponts i festius.

Les colònies i els hotels adaptats 

són altres opcions que permeten con-
ciliar la vida personal i familiar.

Dins del servei Respir i oci Mater 
ha creat el programa ‘Vull ser au-
tònom’ amb el propòsit de millorar 
l'autonomia de joves i adults a través 
de l'oci inclusiu.

Mater també ha impulsat una Fun-
dació Tutelar per protegir i defensar 
els drets de les persones amb la ca-
pacitació jurídica modificada.

Ofereix assessorament en proces-
sos  d'incapacitació, tutela i curatela 
en una alternativa solvent al suport de 
la família quan aquesta no pot exercir-
ho o no és considerada idònia per un 
jutge.

Mitjançant un compromís de futur 
ofereix servei de pre tutela per evitar 
situacions de desemparament quan 
falta el suport familiar. 

L'entorn afectiu de lapersona atesa 
es veu reforçat amb l'assignació d'un 
voluntari tutelar bolcat en la seva fe-
licitat i benestar.

Mater ofereix el servei de Respir i oci perquè les fa-
mílies i les persones ateses puguin compartir expe-
riències o gaudir de moments de desconnexió

El programa de suport ha asses-
sorat més de 400 famílies

FAMÍLIES ATESES
444

Famílies que han gaudit del 
servei almenys una vegada

OCI I RESPIR
55

Una vintena de menors està 
tutelat per l'entitat

FUNDACIÓ TUTELAR
20

Atenció a les famílies
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Indicadors
econòmics
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Així s'han distribuit els comptes de l'Organització Mater*, que inclou tot allò relacionat amb 
l'educació, l'atenció primerenca, el centre de dia, els tallers d'ocupació, el servei d'inserció 
laboral i els habitatges tutelats

9.298.642,66€ 9.597.901,37€

Organització Mater
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Subvencions 
i donatius 91,25%

71,51% Personal

10,60% Altres despeses
3,35% Amortitzacions

2,14% Subministraments
2, 93% Manteniment
1,37% Beques 
8,06% AprovisionamentDESPESESINGRESSOS

Altres ingressos 
0,58%

Serveis 
prestats 

8,16%

Administració pública 
i donatius 91,25%

* Aquests comptes no inclouen el Centre Espcial d'Ocupació ni la Fundació Tutelar, que es veuen detallats en les properes pàgines.

Loram ispum dolor sit amet, condecteur adipisc-
ing edit. Aenean eros ut cursus cursus. In rhoncus, 
lacus id rutrum gravida, nibh accumsan lectus, in 
rutrum massa urna val tellus. Mauris in eros nec risus 
fermentum. in rutrum massa urna val tellus. Mauris in 

La principal font d'ingressos de 
Mater provenen de l'Administració 
Pública pels diferents serveis que 
presta l'entitat i que es poden veure 
al detall a la pàgina següent.

Sobre les despeses, més del 70% 
es destinen al personal de la casa, 
i un 8,06% a l'aprovisionament de 
mercaderies per a desenvolupar 
cadascuna de les tasques.

Els comptes, clars



Els ingressos, al detall
Aquests són els ingressos que la Organització Mater* ha tingut durant l’exercici 2015.

Dels 9.298.642,66€ ingressats a 2015, 
8.353.581,80€ provenen del sector 
públic. La resta suposen allò ingres-
sat per la prestació de serveis comple-
mentaris i copagaments autoritzats per 
l'IMAS i la Conselleria d'Educació, així 
com algunes ajudes d'entitats privades.

El sector públic, principal finançador
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) 

és la principal institució pel que fa als in-
gressos de Mater, ja que, entre serveis con-
certats i subvencions atorgades suposa 
més del 50% del total. Cal destacar també 
l'aportació de conselleries de la CAIB com 
Educació o Afers Socials.

El Consell de Mallorca, protagonista

Els serveis concertats, com ara educació 
especial o el servei ocupacional, i els con-
tractes amb l'administració suposen el 
95% dels ingressos a Mater en 2015. Així 
mateix, l'entitat també ha rebut diners pro-
cedents de subvencions i convenis per de-
senvolupar diferents projectes.

Concerts i contractes, principal partida
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Privat 10,16%

Públic 89,84%

CAIB (Conselleries) 
39,38%Altres ingressos 

3,47%

IMAS 
55,70%

SOIB 1,44%
Concerts 
i contractes 95,98% 

Subvencions i convenis 4,92%

* Aquests comptes no inclouen el Centre Espcial d'Ocupació ni la Fundació Tutelar, que es veuen detallats en les properes pàgines.



Fundació
tutelar
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Mater també ha im-
pulsat una Fundació 
Tutelar per protegir i 

defensar els drets de les per-
sones amb la capacitació ju-
rídica modificada.

Ofereix assessorament en 
processos  d'incapacitació, 
tutela i curatela en una alter-
nativa solvent al suport de la 
família quan aquesta no pot 
exercir-ho o no és considera-
da idònia per un jutge.

Mitjançant un compromís 
de futur ofereix servei de pre 
tutela per evitar situacions de 
desemparament quan falta el 
suport familiar. 

L'entorn afectiu de la perso-
na atesa es veu reforçat amb 
l'assignació d'un voluntari tu-
telar bolcat en la seva felicitat 
i benestar. Durant l'any 2015 
vuit persones  han participat 
al programa de voluntariat tu-
telar acompanyant als usuaris 
en el seu dia a dia, i complint 
una tasca imprescindible: fer 
que cada persona se senti en 
família.

Fundació Tutelar

Voluntaris
8

Tutelats
20

Mater ofereix una 
alternativa solvent al 
suport de la família 
quan aquesta no pot 
exercir-ho
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26.721,80€ 28.587,64€

Fundació Tutelar

Loram ispum dolor sit amet, condecteur adipiscing edit. 
Aenean eros ut cursus cursus. In rhoncus, lacus id rutrum 
gravida, nibh accumsan lectus, in rutrum massa urna val tellus. 
Mauris in eros nec risus fermentum. in rutrum massa urna val 
tellus. Mauris in eros nec risus 

La Fundació Tutelar de 
Mater té l'objectiu de protegir i 
defensar els drets de les 
persones amb la capacitat 
jurídica modificada

Protecció per a tothom
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Treball
protegit
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El Centre Especial d'Ocupació 
Mater Treball i Natu-
ra neix el 2006 amb els 

següents objectius i finalitats:  

• Crear llocs de treball protegit 
per a persones amb discapaci-
tat intel·lectual.

• Sensibilitzar a la societat en 
temes d'integració i normalit-
zació de la persona amb dis-
capacitat intel·lectual.

• Potenciar la naturalesa en un 
entorn de convivència i edu-
cació, com un regal que s'ha de 
conservar i protegir.

La creació de llocs de treball és 
important per a la normalització i 
la qualitat de vida de la persona 
amb altres capacitats. Però és 
encara més important fer-ho po-
tenciant la sensibilització de la 
societat en general a favor de la 
igualtat d'oportunitats per a tots, 
en un entorn sostenible per a la 
nostra societat. Per això l'entitat 
es compromet a reinvertir tots 
els beneficis obtinguts en la con-
secució d'aquests objectius enu-
merats.

Treball protegit

Del total de la plantilla un 
80,64% tenen discapacitat 
intel·lectual, i un 6,45% tenen 
discapacitat física o sensorial. 
Un 55% són homes i un 45% són 
dones.

La situació dels nostres 
treballadors amb discapacitat 
intel·lectual, és socialment vul-
nerable. El 44% necessiten de su-
ports en l'Habitatge. El 22% han 
sortit de l'exclusió social gràcies 
al salari i l'ajust personal i social 
del Centre Especial d'Ocupació i 
encara necessiten d'aquests re-
cursos per evitar tornar a caure 
ella.

A través de l'Ajust Personal 
i Social del Centre Especial 
d'Ocupació, es dóna suport i es 
busquen els recursos socials 
necessaris per a la plena in-
clusió de les persones amb dis-
capacitat intel·lectual en la soci-
etat: salut, habitatge, oci, hàbits 
saludables, etc

Treballadors
62
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80,64% Discapacitat 
intel·lectual

6,45% Discapacitat 
física o sensorial

12% Sense 
discapacitat



Durant el 2015, Mater Treball i Natura ha treballat  des de diversos àmbits, 
oferint productes i serveis dirigits a la consecució dels seus objectius
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Jardineria 
Manteniment de la granja i de 

zones enjardinades d'empreses 
i entitats, sempre amb un estil 
mediterrani, sostenible i ecològic.

Neteja
Servei de neteja en empreses 

ordinàries, integrant als treballa-
dors en equips de persones sense 
discapacitat.

Taller PRS
Reparació i manteniment de 

plàstic, allargant la vida de pro-
ductes com contenidors perquè 
siguin més sostenibles. 

Acompanyament  
 de transport 
adaptat

Hoteleria 
Explotació de l'hotel Es Convent 

d'Ariany, s'Hort des Convent i ses 
Oliveres des Convent

Restauració
Mater Treball i Natura compta 

amb un restaurant a l'hotel Es 
Convent d'Ariany, així com servei 
de càtering per a esdeveniments.

Granja escola
Espai que rep visites escolars 

durant el curs i acull a nins i nines 
de tota Mallorca en èpoques de va-
cances.

Productes 
agroalimentaris

Ous ecològics de gallines que 
viuen en llibertat i oli de la tafona 
que hi ha la finca de Ses Oliveres 
des Convent



1.056.405,74€ 1.021.020,95€

Loram ispum dolor sit amet, condecteur adipiscing edit. 
Aenean eros ut cursus cursus. In rhoncus, lacus id rutrum 
gravida, nibh accumsan lectus, in rutrum massa urna val tellus. 
Mauris in eros nec risus fermentum. in rutrum massa urna val 
tellus. Mauris in eros nec risus 

Granja escola
Hotels
Restaurants
Productes agroalimentaris
Taller PRS
Vivers
Jardineria
Serveis de neteja i manteniment
Venda de productes artesanals

Serveis i productes

Mater Treball i Natura
El Centre Especial d'Ocupació de Mater rep la major part dels ingressos -aproximadament 
un 75%- gràcies als productes i serveis que presta a la societat. La seva raó de ser és oferir 
ocupació protegida a persones amb altres capacitats des de la sostenibilitat.
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Mater Treball i Natura
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FACTURACIÓ: 743.229,83€
La principal font d'ingressos del Centre Especial 

d'Ocupació és l'obtinguda pels allotjaments d'Ariany 
i Llubí, seguida de les brigades de neteja i manteni-
ment que fan feina, per exemple a municipis com 

Esporles o Puigpunyent. 



Gràcies
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Volem donar les gràcies a...
Institucions amb serveis concertats
Conselleria d'Educació
IMAS del Consell de Mallorca
Institucions amb convenis i contractes
Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
SOIB, Conselleria de Treball
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de les Illes Balears
Finançadors de projectes
Conselleria de Economia i Competitivitat
Conselleria de Serveis Socials
Feaps ONCE
FSC Inserta
Fundació La Caixa
IBANAT
IMAS
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Sanidad
SOIB
Empreses que donen suport a la for-
mació i ocupació de persones amb dis-
capacitat
Hotel Sol Antillas Barbados
Mapfre Fundació
Restaurante Bruselas, Anjo Restauración SL
Restaurante Duke, Dabull CB

Clients
Ajuntament d'Ariany
Ajuntament d'Esporles
Ajuntament de Banyalbufar
Ajuntament de Palma
Ajuntament de Puigpunyent
Caixabank
Calvià 2000
Ecoveritas
Edeen Integral SL
El Corte Inglés Viajes, S.A.
Empowerment Group Ltd.
Empresa Municipal de Serveis 2002
Empresa Municipal Sóller 2010
Escoleta Sant Josep Obrer
Fomento de Construccions i Contrata
Hospital Sant Joan de Déu
IBANAT
Llucmajor Empresa Municipal de Serveis
Melchor Mascaró SAU
Sempre Verd Invernadero SL
Ultramar Express Transport

Col·laboradors
Ajuntament de Calvià
Ajuntament de Palma
Fundació Natzaret
Jardí Botànic de Sóller
ONCE
Universitat de les Illes Balears
Entitats amb vincles institucionals
AEDIS
CERMI
ECIB
Especial Olímpic
FEACEM
FEAPS
FEIAB
FOQUA
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