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CASAL FRIENDS
El febrer és el mes de la sortida a la neu del
casal Friends. I aquest any amb la bona neu
que hi ha al Pirineu serà espectacular. Anirem
a La Molina el primer cap de setmana de
febrer. Farem raquetes, esquiarem, i
conviurem tots junts en un alberg.
Les monitores seran la Nerea i la Cristina. Ja us
informarem de com ha anat tot.
En breu us farem les propostes de la sortida de
Setmana Santa. Com cada any oferirem un
parell de sortides per a que pugueu triar i que s’adaptin a diferents butxaques i estils.
Estigueu atents al correu electrònic!
Això és tot. Esperem gaudir amb tots vosaltres de les activitats que tenim preparades per
aquest mes.
José Llorca, coordinador de lleure.

PREMI CIEE

PROI

Cada Nadal la Council for International
Educational Exchange (CIEE), organització nord
americana líder en el sector de l’educació
internacional, fa un sorteig en el que premia a
6 organitzacions que treballin en projectes
socials en el que alguns dels seus treballadors
hi col·labori. Es premien 3 d’EEUU i 3 de la resta
del món.
Aquest any la Fundació Friends ha estat una de
les guardonades amb un premi en metàl·lic de 1.500$ pel projecte d’inserció pre-laboral
PROI. Aquest projecte està coordinat per Clara Rodés, col·laboradora de la Fundació
Friends i directora regional d’operacions de CIEE al sud d’Europa. Estem molt agraïts per
aquest premi, que ens impulsa a seguir treballant per a la inserció laboral de les persones
amb discapacitat.
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Andrea Padró
Estimats amics i amigues de Fundació Friends,
Sóc l’Andrea Padró i formo part de l’equip
d’Educa Friends. Vaig estudiar Psicologia a la
Universitat de Barcelona i em vaig formar en
dificultats de l’aprenentatge. Vaig conèixer la
Fundació farà uns anys, moment en el que
vaig poder participar en el Projecte Educatiu
com a voluntària; temps desprès em varen
donar l’oportunitat de ser tutora d’una de les
aules.

He pogut veure com en poc temps la
quantitat de nois i noies que formen part d’Educa Friends són cada vegada més. La meva
feina dins d’aquest projecte consisteix en donar suport a tots els nostres alumnes, que
amb esforç i constància aconsegueixen superar-se cada dia més i més.
Estic molt contenta de poder formar part d’aquest grup de persones que fan que aquesta
Fundació no pari de créixer.

18/02/17 –Dia Internacional de la Síndrome d’Asperger
El 18 de febrer celebrarem el Dia Internacional
de la Síndrome d’Asperger amb una xerrada i un
cinefòrum.
L’objectiu de la xerrada és parlar dels problemes
i reptes que les persones amb la Síndrome
d’Asperger es troben quan arriben a la vida
adulta i del pronòstic que tenen aquests
problemes. El Dr Amor Salamanca també
respondrà a les preguntes que se li vulguin fer
sobre aquest tema.
El Dr Alejandro Amor Salamanca va estudiar medicina a la Universidad Complutense de
Madrid. Es va formar com a psiquiatre a l’Hospital de Bellvitge amb el professor Julio
Vallejo, i posteriorment a Cambridge amb els professors Berrios i P. McKenna. Actualment
és metge adjunt del servei de psiquiatria de l’Hospital Mútua de Terrassa i realitza
activitat assistencial al CSMA de Sant Cugat del Vallès.
Després de la conferència es projectarà la pel·lícula de temàtica autista “Pastel de pera
con lavanda” i es farà un col·loqui posterior.
Dia: Dissabte 18/02/17
Hora: De 17:30h a 20:30h Lloc: Espai Joe Forga de l'Ateneu
l'Harmonia (, carrer Sant Adrià 20, 3a planta, Sant Andreu, Barcelona) Entrada lliure i
gratuïta.
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Projecte Viure i Conviure - Pis assistit

La Cadena Ser i el Diari Zona Sec de Poble Sec s'han interessat pel nostre projecte del pis
assistit Viure i Conviure.
La periodista Emma Miguel, de la Cadena Ser, va visitar el pis i l'Helena i l'Ariadna van
estar parlant una bona estona amb ella. Li van explicar com s’organitzaven, quin
recolzament tenien per part de les psicòlogues i els molts progressos que han fet fins ara.
Van ser ben bé dues hores d’entrevista que quedaran reduïdes a uns 4 minuts de
reportatge. Coses de la ràdio. Ja us avisarem quan surti.

El pis assistit està ubicat al barri de Poble Sec. Hem tingut molt bona rebuda de les
institucions del barri. El diari local, el Zona Sec, també s’ha interessat pel projecte i n’ha
publicat un reportatge. Podeu llegir l’article complet aquí Article Diari Zona Sec
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Carta d’agraïment

Benvolguts amics,
Som els alumnes del PROI, un nou projecte prelaboral que s’ha
iniciat aquest any a Friends i que ajuda a joves amb síndrome
d’Asperger a continuar aprenent i preparar-se per trobar feina.
Aquest Nadal hem fet el nostre primer mini-projecte empresarial:
Galetes artesanals nadalenques.
Aquest projecte ens ha permès millorar les nostres habilitats en
diversos temes.
Cuina: elaboració i decoració de galetes artesanals.
Disseny del catàleg online: coneixements de Photoshop que vam adquirir gràcies a
Fundació Estimia i altres coneixements informàtics apresos al PROI.
Coneixements econòmics: càlcul del cost del producte i elaboració del full d’encàrrecs.
Gestió de diners i balanç final del nostre projecte.
Habilitats socials: recepció d’encàrrecs per e-mail i per telèfon, atenció al client.
Autonomia personal: repartiment a domicili que permet treballar autonomia en el
transport i gestió dels diners en el pagament.
Aquests eren els nostres objectius, i els hem aconseguit!
Vam voler compartir aquestes fantàstiques galetes per alegrar-vos les festes i oferir-vos
l’oportunitat de col·laborar econòmicament amb el nostre projecte... d’una manera molt
dolça!
I ens ha anat molt bé. Hem fet aproximadament
1.000 galetes i les hem venut totes. Hem tingut unes
40 grans comandes. Hi ha hagut molta gent que n’ha
volgut comprar, i ens han dit que eren molt bones.
També us volem explicar que hem guanyat el nostre
primer sou! I n’estem molt orgullosos.
El projecte ha tingut molt bona rebuda! Per aquest
motiu volem agrair-vos a tots la vostra col·laboració.
Aquest èxit ens ha animat a pensar nous projectes.
Estem preparant una sorpresa per Sant Jordi, quan la tinguem més elaborada ja us en
direm alguna cosa.
Gràcies, gràcies, gràcies.
Dani, Ada, Pancho, Isabel, Cristina, Marga, Adrián i Laia.
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FAMÍLIES FRIENDS
Benvolgudes famílies,
Comencen els últims cursos d’impressió 3D.
Encara sou a temps d’apuntar-vos! Aquí teniu els
horaris.
Podeu enviar correu electrònic a Bj Adaptaciones
o a nosaltres a
administracio@fundaciofriends.org
També dir-vos que per celebrar el dia
Internacional de la Síndrome d’Asperger, el 18
de febrer, hem organitzat una xerrada amb el Dr
Alejandro Amor Salamanca, psiquiatre, que ens
parlarà dels reptes i problemes que es poden
trobar els adults amb Asperger. Podeu veure més
informació en aquest butlletí.
I per últim em fa molta il·lusió comunicar-vos que
obrirem una nova Botiga Friends al Carrer
Roselló 459 amb Avda Gaudí, a Barcelona. De
moment encara estem en obres, i acabant de
lligar proveïdors i personal, però esperem poder
obrir ben aviat. Estareu tots convidats a la festa d’inauguració. Us en informarem!!
Consol Ibáñez,
Direcció.

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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