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NOVA BOTIGA FRIENDS
Doncs sí, ja ha arribat el moment. Inaugurem una nova Botiga Friends!! I volem compartir
aquest dia amb vosaltres. El divendres 7 d’abril us esperem a tots al carrer Roselló 459, de
Barcelona.
La Gemma i la Lisbet han estat treballant molt per a aquest nou projecte i ho tenen tot
apunt.
A la nova botiga hi trobareu també roba i complements per a la dona, però li volem donar
un aire diferent. Apostarem per la moda sostenible i ecològica, feta per dissenyadors
locals. Per tant hi trobareu peces úniques i amb el valor afegit de ser o bé fetes a mà, o
amb matèria primera d’origen orgànic o de material reciclable, i sempre amb respecte pel
medi ambient i els drets dels treballadors.
Però no ens oblidem també de l’altra botiga al carrer Aragó 225. Segueix amb el mateix
projecte de sempre.

Recordeu que la botiga Friends va néixer per a donar oportunitats laborals a joves amb la
Síndrome d’Asperger i això és el que seguim fent. Els nois i noies de Friends us atendran
meravellosament bé.
Reserveu el divendres 7 d’abril doncs per venir a conèixer la nova botiga Friends. Hi haurà
cava, pica-pica i un detallet!!!
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ACOMPANYAMENT EN LA PREPARACIÓ D’OPOSICIONS
Amb la experiència que ens ha donat el servei Educa Friends volem iniciar un nou projecte
seguint el mateix model: Acompanyament en la preparació d’oposicions.
Sembla que es reactiva aquesta possibilitat laboral i ben aviat sortiran noves convocatòries
per les diverses Administracions Públiques.
Creiem que pot ser una bona sortida laboral per als joves, i per això els volem facilitar el
procés de preparació d’oposicions.

Hem signat un conveni amb l’acadèmia ADAMS per tenir accés a la seva plataforma on
line, als temaris, tutorització, etc. i així poder preparar amb èxit aquestes proves.
L’acompanyament es farà al mateix local d'Educa Friends (C/ Ramis, 2 de Barcelona). En
horari de 15h a 19h, de dilluns a divendres, els usuaris disposaran d’un ordinador i del
suport d’un professional (psicòleg/pedagog). Aquest farà un seguiment continu de cada
alumne i col·laborarà amb el tutor assignat a l’estudi a distància, per tal de desenvolupar
conjuntament plans d'estudis individualitzats de formació, i resolució de dubtes.
Les classes començaran el mes de maig d’enguany. El preu d'aquest servei és de 300 €
mensuals, a més del cost de la plataforma i el temari que proporciona Adams, i que té un
20% de descompte pels nostres alumnes.
En aquest enllaç podeu trobar informació d’Adams per a properes convocatòries. Adams
oposicions
Si esteu interessats, envieu un correu electrònic sense compromís a
adminstracio@fundaciofriends.org abans del 7 d’abril. Després de Setmana Santa farem
una sessió informativa pels interessats.
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Gabriel Santos

Hola a tothom!
Sóc Gabi Santos, i formo part de l’equip d’EducaFriends
des del mes de setembre.
Em vaig llicenciar en psicologia a la Universitat de
Barcelona, i després vaig seguir els meus estudis per saber
una mica més sobre els Trastorns de l’Espectre Autista.
Vaig conèixer la fundació a través de la Maryam,
coordinadora d’Educa Friends i companya de carrera.
Actualment sóc tutor de l’aula que la fundació ha obert a
Castelldefels, que funciona des del setembre d’aquest any,
i on cada vegada venen més alumnes. La meva feina és la
de donar suport a tots els alumnes en les seves tasques, i
hem pogut veure com, a poc a poc i amb molt esforç, van avançant en els seus estudis.
És un plaer poder formar part d’aquest equip, i poder col·laborar en la gran tasca que es fa
des de la Fundació.

TALLER AFECTIVITAT FEMENINA

Gemma Deulofeu

El 8, 15 i 22 de febrer i l’1 de març vàrem organitzar,
juntament amb Mirada Neta i la col·laboració de Dincat i
l’Ateneu Harmonia de Sant Andreu, un taller sobre
afectivitat femenina: “Em vull estimar: taller sobre mi i la
meva relació amb els altres”.
La idea va sorgir d’una xerrada amb les famílies i d’uns
tallers de sexualitat amb els nois i noies d’Educa Friends.
que va fer la Gemma Deulofeu. Es va veure la necessitat
d’oferir un espai més íntim i reduït només per a noies on
poguessin compartir reflexions, dubtes i preocupacions.
Durant les quatre sessions es va parlar de diversos temes:
l’autoestima, què és l’afectivitat, les relacions de parella,
l’actitud de la família, coneixement del propi cos, i d’altres
apectes que van anar sorgint. L’experiència va ser molt
positiva i les mateixes noies van decidir seguir amb les
trobades pel seu compte, fet que celebrem.
El taller va ser possible gràcies a la col·laboració de Dincat, i de l’Ateneu l’Harmonia de
Sant Andreu que ens va cedir l’espai un cop més.
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CASAL FRIENDS
Estem molt engrescats amb una nova activitat que hem preparat pel casal Friends,
juntament amb l’agrupament escolta We-ziza.
Del 8 al 11 d’abril un grup de nois i noies de casal Friends conviuran i faran activitats amb
els joves d’aquest agrupament a la casa de colònies Can Ribals a Martinet de la Cerdanya.
La finalitat és fer un lleure més inclusiu i normalitzador dintre d’un espai natural on
aprendre valors i guanyar autonomia.
A més, com sabeu aquesta Setmana Santa marxem de viatge a Madrid, a Bilbao, i farem el
Camí de Ronda per la Costa Brava. També tenim en marxa l’estada de convivència i
autonomia a Torredembarra dins el projecte Espavila’t.

PORTES OBERTES EDUCA FRIENDS
El dissabte 22 d’abril, farem jornada de portes obertes a
Educa Friends. Us mostrarem el nostre projecte, com
treballem i tot el que hi ha previst pel proper curs 20172018. Farem dos torns per poder atendre bé a tothom, a
les 11h i a les 12.30h.
Agrairíem que omplíssiu aquest formulari, per saber una
mica més de vosaltres i poder informar-vos millor.
Formulari assistència a Portes Obertes
FUNDACIÓ FRIENDS – c/Aragó 227 ppl, 08007, Barcelona – www.fundaciofriends.org
Administració: 93.487.55.44 – administracio@fundaciofriends.org – Dl a dv, 9:30h a 14h.
Casal Friends: 93.487.55.44 – lleure@fundaciofriends.org – Dl a dv, 9:30h a 14h.
Botiga Friends: 93.272.58.67 – Dl a dv de 10h a 20h, i ds de 10h a 14h.
Educa Friends BCN: 93.853.93.94 – educafriends@fundaciofriends.org – Dl a dv, 9h a 14h.
c/Ramis 2, Barcelona Zona Estudio: 93 502 65 18- Rbla Josep Tarradellas 7, Castelldefels.
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