mimem el seu producte com si fos nostre
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QUI SOM

Un Nou camí cap a la igualtat
ASPROS som una fundació amb una trajectòria de més de 55 anys d'història al costat de les persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia
mental, i també persones en situació de vulnerabilitat. Comptem amb 380 professionals que des del compromís amb les persones, treballem
per promoure l'educació, la qualitat de vida i la inserció laboral, procurant suports, orientació i acompanyament, fomentant la capacitació,
l'apoderament i les xarxes de relació social i personal de les persones per a les quals treballem.
Acompanyem i donem suport a les 500 persones i a les seves famílies en serveis d'educació especial, formació, treball, atenció diürna,
ocupació terapèutica, acolliment residencial, lleure, esport i tutela, fomentant l'autonomia i el respecte als drets i oportunitats.
En l'àmbit laboral, creem empreses i serveis que donen feina a més de 140 persones amb discapacitat i amb necessitats de suport en els
sectors de jardineria (Parcs i Jardins) i gestió documental (Tecnosolucions), emmagatzemaatge, picking i logística (servilògic), regals amb valor
(AsprosArt), i el servei de càtering, el més recent (femcàtering).
Estem compromesos amb una gestió ètica amb la ﬁnalitat d’aconseguir el respecte als drets fonamentals de les persones amb discapacitat
intel·lectual, la promoció dels valors democràtics i les bones pràctiques.
El nostre model d'atenció es deﬁneix per:
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Amb el suport dels nostres donants i col·laboradors, ajudem a fer la vida més fàcil a les persones amb discapacitat intel·lectual, i a les seves
famílies.
Si vols, tu també pots participar del projecte ASPROS. Col·labores?
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Centre Especial de Treball

CET · Centre Especial de Treball
L’objectiu principal dels Centres Especials de Treball és la
integració laboral i per tant social de persones amb discapacitat
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Serveis a l’Empresa
Seguint la dinàmica que tenim a la Fundació ASPROS de
desenvolupar línies de negoci ajustades als requeriments del
mercat, hem posat en funcionament la plataforma de serveis
serviLÒGIC.
Amb aquest nou servei es pretén agrupar serveis que ja
s’estan donant i ampliar-los amb noves possibilitats que ens
permeten les nostres instal·lacions i capacitat. Així tenim que
als serveis de manipulats que s’estaven prestant s’inclouen
els serveis de emmagatzematge i distribució.
La idea base d’aquest servei és donar la possibilitat
d’externalitzar serveis, per reduir-ne el cost que queda
ajustat a les necessitats de cada moment productiu. Reduir
costos, optimitzar l’espai, treure el màxim proﬁt al
capital i racionalitzar l’estoc són punts fonamentals que,
amb aquest servei, volem posar a la seva mà.
A tot això s’ha de sumar el valor afegit de la nostra tasca
social que porta a complir amb la RSC de l’empresa.
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que podem fer per tu

emmagatzematge i logísitca

recepció de mercaderies
Gestió Integral: recepció, ubicació i gestió


ubicació al magatzem
Control d’estoc amb programari propi
i posterior enviament al client o client ﬁnal









manipulats i picking

picking

injecció de tinta

Preparació de
comandes
empaquetades

Marcatge de lots
i caducitats en qualsevol
superﬁcie, sobretot vidre

enfaixat

flow pack

Unió de packs
promcionals

Embossat simple o retractil
Revistes, catàlegs o
productes

etiquetat
manua l i
automàtic

confecció de lots
Treballem en cadena,
per agrupar productes o
composició de lots

servei postal
recollida de correspondència
recollida postal
Oferim un servei integral: Anem a buscar les cartes on ens indiqui el
client, les portem al nostre centre per al seu franqueig i
posteriorment les portem a Correus pel seu enviament.

i encara més podem Per tu
Podem fer la impressió de les cartes i les direccions en els sobres,
ensobrar, franquejar i portar a Correus.

Agente Comercial

/ Agent Comercial

Els Nostres Serveis
disposem de tots els registres sanitàris per gestionar producte alimentàri


Emmagatzematge i logística
Gestió Integral d’emmagatzematge,
en totes les seves fases:
recepció, ubicació i gestió d’estoc





manipulats i picking

servei postal

Manipulació i Controldel producte acabat.
Absorció de puntes
de producció i promocions

Gestió de les comandes i enviament
al client ﬁnal estalviant costos
i seguiment de traçabilitat

qualitat en el servei
Disposem d’un programari propi, especialitzat per:
Gestió d’esctocs i comandes on line

Disposem de diferents controls sanitàris com
el Registre Sanitàri Clau 40.
També tenim els certiﬁcats ISO corresponents

