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FINALITAT
Fundació Friends – Fundació
Privada és una entitat sense ànim
de lucre creada amb la finalitat

 La

d’impulsar el suport als joves i adults
amb Trastorns de l’Espectre Autista(TEA)
i/o amb problemes de comunicació social,
relació i empatia.

 Constituïda l’any 2004, la Fundació
Friends aplega diferents serveis on

es treballa en el desenvolupament i
realització de projectes per a promocionar
i afavorir la inclusió social i laboral
d’aquests i aquestes joves.

Carme Canals Gimeno, Fundadora i Presidenta

OBJECTIUS
La missió de la Fundació consisteix en ajudar a persones amb síndrome d’ Asperger i a
totes aquelles que es vegin afectades per problemes de relació i comunicació. En concret,
volem crear espais on aquestes persones puguin adquirir i afavorir les seves
habilitats socials i comunicatives; promocionar i millorar la seva integració educativa
i laboral; i facilitar la seva adaptació en tots els entorns socials, desenvolupant teràpies i
incentivant programes de investigació d’aquests trastorns, així com el desenvolupament de
qualsevol activitat per el compliment d’aquest fi.

 Àmbit formatiu i de creixement personal

Afavorir l'adquisició d'habilitats socials i recursos propis dels joves amb la síndrome
d'Asperger per afrontar les diferents situacions socials que trobin en el seu entorn
personal, social i laboral.

 Àmbit familiar

Oferir una atenció i un seguiment permanent per a millorar la qualitat de vida de les
famílies dels joves amb la síndrome d'Asperger.

 Àmbit divulgatiu

Donar a conèixer i sensibilitzar la societat envers les necessitats especials dels joves
amb la síndrome d'Asperger.
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LLEURE

El programa d’oci i temps de
lleure pretén donar la possibilitat
d’un espai de diversió i de
relació amb un grup d’iguals i
millorar les seves capacitats socials,
de comunicació i empatia.

Grups: Draco, Baobab i Sarau

A les assemblees els nois decideixen les
dissabtes que es fan el mes següent.

activitats i sortides dels

Els divendres: ball i animació musical, tallers de creativitat i arts visuals.
Aquest any vàrem fer un vídeo clip de “Mamma Mia” i un “lipdub”.

També organitzem tallers
literaris, d’anglès, japonès,
cuina, cinefòrum, nit jove ...

NIT JOVE

L’esquiada ha estat a Vall de Núria els dies 21-22
febrer.
I a l’estiu s’han fet

viatges a Bèlgica i a Astúries.

Agrupem els noies i noies en funció dels seus interessos.
Aquest 2014 s’han consolidat aquest tres grups:

Otaku

Xplora

Terra

BOTIGA FRIENDS
La Botiga Friends ofereix als joves
amb síndrome d’Asperger la possibilitat
d’accedir a un lloc de treball en un CET
(Centre Especial de Treball) i
participar en un Programa d’ajustament
personal i social amb la finalitat última que
a la llarga puguin entrar a formar part del
mercat laboral ordinari i tenir el màxim
d’autonomia.

Durant l’any 2014, la plantilla del CET Botiga Friends
S.L. ha estat formada per 13 treballadors/es amb
la síndrome d’Asperger, una educadora i una
psicòloga.

I fora de la Botiga...

Mercat Solidari Fundación Pequeño

Deseo al Palau Robert del 3 al 7 de
juny.

Fira Solidària de Nadal als

Jardinets de Gràcia del 12 al 17
de desembre.

Parada de llibres i roses
de Sant Jordi.

EDUCAFRIENDS
El projecte neix l’any 2010 de la necessitat educativa de persones afectades pel TEA
d'alt funcionament amb capacitat per fer estudis ordinaris però amb una adaptació
metodològica, en un context profitós on treballar també la simptomatologia pròpia d'aquest
trastorn.
L'objectiu és proporcionar una educació acadèmica que tingui en compte les
característiques individuals dels usuaris, promocionant les habilitats socials i donar una
estructura i organització de les tasques dins i fora de l'aula.

Els professionals especialitzats de la
Fundació Friends, durant tot el curs, realitzen
un seguiment continu de cada alumne/a
inscrit a Educafriends. Ofereixen recolzament
específic a cada àrea i treballen de forma
coordinada amb el tutor assignat a l’estudi
a distància corresponent, per tal de
desenvolupar conjuntament els plans
individualitzats de formació i les adaptacions
adequades per atendre a les necessitats de
formació a distància d’aquests i aquestes
joves.

La Maryam i el Toni, psicòlegs d’EducaFriends

El 2013-14 14 alumnes van cursar estudis a les nostres aules.

GUIA’M PEL MONESTIR
El projecte Guia’m pel monestir neix l’any 2014 com una
nova alternativa laboral.
Dues persones, la Carla i l’Eduard, s’han estat formant per
tal de fer les visites guiades del Monestir per escoles, altres
centres de lleure, etc.
Això és possible gràcies a la col·laboració del Monestir i
l’Ajuntament de Sant Cugat, la Fundació Agrupació i un grup
de voluntaris.

FAMÍLIES
 Durant el 2014 han continuat les trobades
diferents professionals i temes a tractar.
 S’ha ampliat la
DINCAT.

mensuals, un dissabte a la tarda, amb

biblioteca i videoteca de temàtica Asperger amb l’ajut de

 S’ha iniciat la col·laboració amb un despatx d’ advocats solidaris per tal de
resoldre dubtes a través del nou correu: legal@fundaciofriends.org

Trobades de la comunitat Friends:
Enguany, hem celebrat la trobada d’estiu a
Collbató el dia 15 de juny visitant les
Coves del Salnitre i amb un dinar allà mateix.

La trobada de Nadal s’ha fet a la seu de la
Fundació el dissabte 20 de desembre amb una
reunió de tots els grups i un aperitiu.

FORMACIÓ
 Prevenció d’abusos: curs impartit per la Fundació Vicki Bernadet, tema central
en formació en aquest 2014. L’han realitzat els professionals i voluntaris de la
Fundació (maig-juny) i durant la tardor els joves i les seves famílies.
 XVII Congrés de
 Cursos a

AETAPI, Barcelona, 13-14-15 de novembre.

Torre Jussana.

 3es jornades solidàries de formació externa de la Institució GURU (7 i 8 març)
amb el tema: Propostes d’intervenció amb les persones amb TEA i les seves famílies.
 XIII Jornades del Projecte Educatiu de ciutat de Barcelona,
“L’acompanyament en educació: factor d’èxit” (12 i 13 maig).
I com a formadors:

 A la Fundació PERE TARRES participant en el HIPE 4ASD LIFELONG
LEARNING PROGRAMME els dies 4,9 i 11 de desembre i participant al Spanish
Steering Commitee a Madrid.

DIFUSIÓ
 Radio Sapiens. Programa emès amb l’associació “No al acoso escolar”.
 Radio Marina FM. Entrevista a Maryam El Khayat, psicòloga de Fundació Friends.
 Treballs de recerca de batxillerat, fi de grau i màster.
 Participació a la festa del Dia Mundial
el diumenge 6 d’abril a la Mar Bella.
 Apostem per les

xarxes socials.

de l’Autisme organitzada per APRENEM

ALTRA INFORMACIÓ

 Estem

certificats per la ISO 26000 (7 -1-2014)

 Fundació Friends s’ha adherit al Pacte del
Temps de l’Ajuntament de Barcelona (19/6/2014)

MEMÒRIA ECONÒMICA
DESPESES
0,80%

9,13%

0,57%

15,80%
29,21%

20,39%

0,27%

0,21%
7,22%

3,26%

9,23%
0,91%
2,21%

INGRESSOS
DESPESES CASAL
LLOGUERS
REPARACIONS
SERVEIS PROFESSIONALS
FORMACIÓ
ASSEGURANCES
SERVEIS BANCARIS
SUBMINISTRAMENTS
ALTRES SERVEIS
ALTRES TRIBUTS
SOUS I SALARIS
SEGURETAT SOCIAL
DESPESES FINANCERES
AMORTITZACIONS

0,80% TOTAL DESPESES

15.610,14 €
20.146,50 €
262,23 €
9.117,43 €
900,00 €
793,44 €
2.186,06 €
3.219,98 €
7.130,76 €
204,50 €
4,66%
28.860,08 €
9.022,80 €
785,73 € 10,82%
562,82 €

QUOTES
ALTRES
INGRESSOS
SUBVENCIONS
DONACIONS

TOTAL

11,11%

98.802,47 €

73,41%

73.510,89 €

10.836,60 €
4.671,00 €
11.120,02 €

100.138,51 €

AGRAÏMENTS

Moltes gràcies a tots els col·laboradors i voluntaris!

