Fundació Friends

Memòria anual
d’activitats i Balanç social

2020
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.

Serveis

se

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.
22 alumnes de GES (Graduat en Educació Secundària).
22 alumnes de Batxillerat.
24 alumnes de Cicles Formatius.
Alumnes
1 alumnes PACG (Accés Grau Superior)
3 alumnes d’anglès a través de l’EOI (Escola Oficial d’Idiomes) de l’IOC.
3 altres.

74

45

216

110

Primeres
entrevistes
famílies

Reunions
de
seguiment

Reunions
professionals
externs

14

3 seus:

Sortides
lúdiques
alumnes

Barcelona
Mataró
Casteldefels
Dades del curs 2019-2020

Equip:
1 coordinador, 7 tutors/es d’aula, 3 especialistes, 3 voluntàri/es, 3 estudiants en
pràctiques
Adaptacions Covid
Del 14 de març a juny de 2020 es van realitzar tot l’acompanyament online.
Es van haver de cancel·lar 8 sortides lúdico-formatives programades.
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Casal Friends

W
Entenem el lleure com un espai de diversió i de relació i 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

Activitats

Cap de setmana

Casal

Estiu/Nadal

Viatges

12 Grups

Tallers

128 Participants

Entre setmana

Estiu

Nadal

6 setmanes

1 setmana

30 participants

15 participants

Esquiada
“La Molina”

21 persones

3 Tallers
10 participants
Esport,
Japonès,
Escriptura creativa

NOVETAT! El Novembre de 2020 obrim Casal Friends a Mataró.

Equip:

O

1 coordinador, 10 monitores, 2 monitors, 2 voluntàries, 3 estudiants en pràctiques

Adaptacions Covid
Del 14 de març a juny es van realitzar totes les activitats online.
De juliol a desembre es van fer activitats principalment a l’aire lliure i en grups més reduïts
segons normativa vigent.
No es van poder fer viatges a l’estiu, ni estades “Espavila’t” a l’estiu.
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Laboral Friends
PROI
Programa
de formació i ocupació

16
participants

Treball en habilitats sociolaborals,
orientació vocacional, formació
complementària i benestar emocional
per a joves amb un nivel formatiu bàsic.

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

“Vull treballar”
Programa
d’orientació i d’inserció

Col·laboren: Fundació Randstad i
Fundació Prevent.
Col·labora en el finançament l’empresa
Better Consultants.

11
participants

Projecte iniciat a l’octubre de 2020,
gràcies als recursos obtinguts com
projecte seleccionat al Charity Day 2020
de l’empresa HP
Formació, orientació i acompanyament
en la recerca activa de feina per joves
amb un itinerari formatiu acabat o en
vies de finalització i amb perspectives
reals d’incorporar- se al mercat laboral
a curt/mig termini.

Formar, orientar vocacionalment i
acompanyar en la recerca activa de feina.

S’ha treballat coordinadament amb
Barcelona activa, Fundació Prevent,
Fundació, HP Printing and Somputing
Solutions, S.L.U, Fundacio privada
Tallers, Impacta’t, i Punt Info jove Ciutat
Vella.

Equip: 2 coordinadores, 4 professionals
formadors, 6 persones voluntàries,
3
estudiants en pràctiques.

8

Guies

Adaptacions Covid
Del 14 de març a juny es van realitzar totes les activitats online. Al juliol es va tornar a la
presencialitat. L’opció de pràctiques a empreses es va cancel·lar.
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W

GUIA’M
Projecte laboral

3
treballadors

Visites guiades al Monestir de
Sant Cugat i al Monestir de
Pedralbes.
Premi Mercé Banyeres 2020.

Adaptacions Covid
Guia’m: Visites guiades només 4 mesos. Formació prelaboral alternant presencialitat i a
distància.

Famílies Friends

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

Taller Aprenem en família: 6 persones
GAM (Grup Ajuda Mútua): 6 persones

Adaptacions Covid
No s’han pogut realitzar les xerrades per a famílies, i el GAM s’ha fet a distància de març
a desembre.
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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

Voluntaris/es

28
145

238

32

17

10

145

145

Col·laboracions
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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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