Memòria anual
2018
Donem un entorn a joves i adults amb Síndrome d’Asperger on fer amics,
estudiar i tenir oportunitats laborals amb l’objectiu final que tinguin una
vida autònoma, satisfactòria i integrada en societat.

Carta presentació
Aquest 2018 ha sigut un any de consolidació de la Fundació Friends i alhora de
creixement i de canvis importants.
Hem perdut la Carme Canals Gimeno, fundadora i esperit de la Fundació Friends, des
que va crear, l’any 2004, el Casal Friends. La seva lluita diària i perseverança ha
permès que la Fundació sigui l’entitat de referència per a adults amb TEA-Asperger
que és avui dia.
La novetat d’enguany ha estat el canvi de local, i això ens ha permès concentrar totes
les activitats i serveis en un mateix indret.
I una de les decisions més difícils de prendre ha estat el tancament de la Botiga
Friends, el centre especial de treball que des dels inicis de la Fundació Friends ha
donat oportunitats laborals i de creixement personal a més de 50 persones.
Encarem el 2019 amb la màxima il·lusió per seguir treballant per a la plena inclusió
en societat de les persones amb Síndrome d’Asperger.
Fundació Friends
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Carme Canals Gimeno
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Serveis

e

EDUCAFRIENDS
Suport psico-educatiu individualitzat per
obtenir titulacions a distància a les
nostres aules.

CASAL FRIENDS
Activitats lúdiques els caps de setmana, tallers entre
setmana, viatges, casals d’estiu i de Nadal, i estades
d’entrenament per a la vida independent.

LABORAL FRIENDS
Oferim projectes d’inserció laboral i cursos de
formació orientats a la formació professional.
.

FAMÍLIES FRIENDS
Comunicació i suport a les famílies mitjançant
xerrades, conferències, difusió d’informació, grups
d’ajuda mútua, assessorament legal, etc.
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Educafriends

Suport psico-educatiu per a estudis a distància. Seguiment individualitzat.
Horaris flexibles. Tutories individuals i en grup. Sortides lúdiques i formatives.
Habilitats socials. Tècniques d’estudi. Acompanyament a exàmens.

100
Alumnes

75,2%
Aprovats

34 alumnes de GES (Graduat en Educació Secundària).
23 alumnes de Batxillerat.
27 alumnes de Cicles Formatius.
2 alumnes d’anglès a través de l’EOI (Escola Oficial d’Idiomes)
de l’IOC.
2 alumnes d’oposicions a través de l’acadèmia virtual Adams.
12 alumnes han cursat altres estudis amb el suport del nostre
servei.

88

116

21

9

Primeres
entrevistes
famílies

Reunions
de
seguiment

Reunions
professionals
externs

Sortides
lúdiques
alumnes

3 centres Educafriends: Barcelona, Mataró, i Castelldefels
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Casal Friends

W
Entenem el lleure com un espai de diversió i de relació, i alhora com una
oportunitat d’integració a l’entorn i de millora de les capacitats socials, de
comunicació, d’empatia, d’autonomia i d’autoestima.
Oferim: Casal de cap de setmana, Tallers, Sortides de

Viatges

Casal

Tallers

Casal

Cap de setmana

Entre setmana

Nadal/Estiu

Tenerife

Estiu
2 setmanes

15 persones

22 participants

8 persones

8

7

Grups

Tallers

90

Cine Fòrum
Còmic
Japonès
Anglès
Teatre
Casal Obert
Ball

Participants

Caminem junts

T

Nadal
1 setmana
11 participants

Berlín
Tossa
4 persones

Londres
12 persones

Perpinyà
4 persones

O

Madrid
12 persones

Estades setmanals per a entrenament de la vida independent

2 Caps de

Estiu

setmana

Setmana
Santa

19 participants

6 setmanes Tortosa

59 persones
7 participants

1 setmana

Hospitalet
de l’Infant

Esquiada
14 persones
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Laboral Friends
PROI
Programa
d’orientació i
d’inserció

5
Alumnes

Formació a l’aula i projectes
empresarials

Facilitar la futura inserció laboral dels joves
millorant les seves competències professionals.

Convenis i pràctiques amb: Fundació
Catalana per a la Paràlisi Cerebral,
Llar d’infants pas a pas, Aprenem,
Fundació Tallers, Centre d’higiene
mental Les Corts, Kiabi, Fundación
Randstad, BJ Adaptaciones, i
Fundació Prevent.

S’ha aconseguit: a 1 alumne, un contracte de pràctiques 6 mesos a Kiabi;
i a 2 alumnes un programa de formació europeu amb sou de 12 mesos.

GUIA’M
Projecte laboral

2
Guies

Es manté el projecte Guia’m al
Monestir de Sant Cugat iniciat al
2016.
El gener de 2018 es signa conveni
amb el Monestir de Pedralbes.
De febrer a octubre es fa formació
a dues persones i al febrer de
2019 es fa la presentació oficial
de les visites guiades a Pedralbes.

ASSESSORIA
FRIENDS
CURSOS DE
FORMACIÓ

Formació, inserció i acompanyament a joves per a
ser guies turístics en institucions culturals.

Hem donat serveis d’assessoria comptable a 4 entitats.

Hem participat en 2 cursos de robòtica e impressió 3D, oferts
per BJ Adaptacions i subvencionats per Fundación Orange.
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Famílies Friends

v

Per a la Fundació Friends les famílies són essencials i per això
oferim espais i serveis de participació, informació i suport mutu.

5 xerrades gratuïtes
obertes a tothom. 1 gràcies a la
col·laboració de Dincat

2

1 Festa

2 concerts

inauguració

benèfics i de difusió. 18 de
febrer a Terrassa i 6 de juny
Sala Apolo - Escola Súnion

nou local. 5 d’octubre

1 GAM (Grup Ajuda Mútua)
7 famílies
Nou taller Aprenem en família: 6
famílies

Legal Friends

Servei d’assessorament legal gratuït:

Nou taller Aprenem en família
6 famílies

19 assessoraments a famílies

Comunicació

1

2.141 seguidors






2.236 seguidors

750 seguidors aprox

13 publicacions a mitjans digitals.
3 publicacions a diaris format paper .
3 participacions a programes de ràdio.
Participació en el docuweb sobre autisme de Betevè en diferents càpsules
11 butlletins informatius via correu electrònic a uns 500 contactes.

ap

Participació en la Mostra d’entitats de Molins de Rei.
Activitat de millora del local Friends per part de voluntariat corporatiu de
treballadors de HP Sant Cugat.
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Les persones
La Fundació Friends la fan les persones. Som un equip humà format per
usuaris/es, professionals tècnics (psicòlegs, educadors socials, treballadors socials,
administratius, etc), famílies, voluntaris i estudiants en pràctiques que treballem
amb el mateix objectiu.

Usuaris/es

Professionals

Pràctiques

5

1
2

100

90

195
145

Voluntaris/es

30

3

11

17

145

145
5

Els col·laboradors
persones
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Els comptes
Balanç de situació a 31 de desembre de 2018
ACTIU

2018

2017

Actiu no corrent
Immobilitzat material
Inversions financeres a ll.t.

11.998,76 €
1.552,74 €
10.446,02 €

22.019,90 €
7.073,88 €
14.946,02 €

Actiu corrent
Bestretes a proveïdors
Deutors
Tresoreria

15.548,25 €
100,00 €
9.172,09 €
6.276,16 €

57.344,05 €
100,00 €
43.249,09 €
13.994,96 €

TOTAL ACTIU

27.547,01 €

79.363,95 €

PATRIMONI NET I PASSIU

2018

2017

Patrimoni net
Fons Social
Resultat de l'exercici

15.820,44 €
39.055,71 €
-23.235,27 €

39.055,71 €
31.016,42 €
8.039,29 €

Passiu corrent
Deutes a curt termini
Creditors i altres comptes a pagar
Ingressos anticipats

11.726,57 €
0,00 €
11.726,57 €
0,00 €

40.308,24 €
7.196,97 €
14.741,27 €
18.370,00 €

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

27.547,01 €

79.363,95 €

Donat el major nombre de persones ateses en els nostres serveis, els ingressos s'han
incrementat en un 23,6% respecte a l'exercici 2017.
Les subvencions públiques han disminuït i han augmentat les privades. La despesa
ha augmentat degut a l’adequació feta al nou local.
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Compte de pèrdues i guanys
INGRESSOS

2018

Quotes per serveis
Subvencions públiques
Subvencions privades
Donacions
Ingressos excepcionals

313.895,08 €
39.066,35 €
24.865,50 €
sdfasfd
21.427,34 €
36.244,75 €

Total ingressos

435.499,02 €

DESPESES

2017
72,08%
8,97%
5,71%
4,92%
8,32%

266.441,32 €
39.339,00 €
9.420,49 €
17.659,97 €

80,05%
11,82%
2,83%
5,31%

--------

332.860,78 €

2018

2017

Despeses
Despeses de personal
Altres despeses
d'explotació
Amortitzacions
Despeses financeres
Altres despeses

64.001,41 €
256.323,91 €

32.276,86 €
193.445,51 €

120.247,77 €
5.521,14 €
0,00 €
12.640,06 €

84.374,31 €
5.438,51 €
10,31 €
9.275,99 €

Total despeses

458.734,29 €

324.821,49 €

350.000 €
300.000 €
250.000 €
200.000 €
150.000 €
100.000 €
50.000 €
0€
Quotes per serveis

Subvencions públiques

Subvencions privades

Donacions
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FUNDACIÓ FRIENDS
NIF: G63728380
C/Rosselló 330, baixos, 08023, Barcelona.
Telf 93 487 55 44
info@fundaciofriends.org
www.fundaciofriends.org
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