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EL 2018

S

umem un any més ple d’activitats i de nous reptes. El
2018 ha estat un any important per a la nostra entitat,
en el qual hem ampliat els destinataris de les nostres
accions i hem conegut nous sectors professionals i socials que
ha permès fer arribar el nostre missatge a molta més gent.
Per una altra banda, hem vist finalment complert el nostre
objectiu de convertir-nos en fundació. Amb aquesta fórmula
pretenem enfortir l’estructura interna i projectar-nos amb
més solidesa externament.
Les primeres passes en aquesta direcció veuran la llum molt
aviat, però ja podem avançar que s’incrementen les temàtiques
que abordem en les nostres activitats formatives amb, per
exemple, una relacionada amb el tracte a les persones amb
discapacitats a partir dels valors i adreçada especialment a
tothom que treballa de cara al públic. Amb això hem pogut
també incorporar nous usuaris i ampliar l’equip que les
imparteix. D’aquesta manera, juntament amb la ja més que
consolidada formació sobre Valors i Motivació, esperem obrir
nous horitzons a l’entitat.
Un altre exemple de l’expansió que estem aconseguint són
els acords de col·laboració amb el Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya i la Fundació “La Caixa”, a través
dels quals consolidem la nostra presència estable als centres
penitenciaris. Aquesta és una experiència de gran interès
perquè permet un intercanvi humà de molta intensitat a partir
de dues realitats aparentment força allunyades. Durant l’any

2019 tenim previst incorporar altres espais socials en aquesta
dinàmica.
En definitiva, aquest ha estat un període que valorem de
manera altament profitosa. Les relacions del tercer sector
amb el món empresarial no sempre són fàcils -ni ràpides- però,
després d’una feina intensa i continuada, hem pogut conèixer
persones molt compromeses amb la responsabilitat social
que ens han facilitat l’accés a noves formes d’interactuació
amb el sector privat. Durant els propers mesos totes aquestes
gestions veuran la llum.
L’equip de No Somos Invisibles
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L’ENTITAT

L

‘ associació No Somos Invisibles és una entitat creada el novembre de 2012 per 6 persones (5 d’elles amb paràlisi cerebral),
que neix amb dos objectius principals:
• La inclusió sociolaboral de persones amb paràlisi cerebral (PC ) i altres discapacitats físiques severes.
• La promoció i difusió dels Valors Humans en tots els àmbits socials.

Els participants dels nostres projectes són persones adultes amb PC i altres discapacitats físiques severes, que tenen greus
problemes de mobilitat i molts d’ells la parla afectada, però sense cap tipus de discapacitat intel·lectual.
Atesa la severa afectació que pateixen i les seves característiques, són persones que no tenen accés al mercat laboral ordinari, ni
als centres especials de treball (CET), essent la seva única alternativa els centres ocupacionals (als quals no tots hi tenen accés),
que estan enfocats majoritàriament a discapacitats intel·lectuals, per la qual cosa, no hi acostumen a encaixar. El més habitual
és que acabin a casa seva o a les residències on viuen sense cap tipus d’activitat, i en conseqüència sense cap mena de relació
social, ni perspectiva de tenir-ne.
L’entitat treballa generant activitats que aquestes persones poden desenvolupar de forma natural i sempre amb la finalitat
d’oferir-les a la societat, aportant-hi un valor afegit, i que suposen una contraprestació econòmica per les persones que formen
part dels projectes. Però no és només la dimensió econòmica la que ens interessa. L’ampliació de la xarxa de relacions socials
d’unes persones que habitualment en tenen molt poques també és un objectiu en si mateix. La convivència entre nosaltres i
amb altra gent representa una contribució important per a la seva qualitat de vida.
La nova configuració de No Somos Invisibles com a fundació serà un impuls definitiu per a solidificar el nostre projecte, tot
permetent-nos créixer cap a d’altres espais que fins ara, després de set anys de funcionament, no havíem explorat.
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ELS NOSTRES PROJECTES

A

dia d’avui l’entitat treballa amb dos projectes ben diferenciats, que generen una sèrie de productes atractius per a empreses,
entitats, pel sector de l’educació i per la societat en general, que a la vegada compleixen amb els nostres dos grans objectius:
la inserció social i laboral de persones amb PC i altres discapacitats físiques severes i la promoció dels valors en tots els àmbits
socials.

FORMACIÓ

PROJECTES

ACTIVITATS FORMATIVES
Formació continuada de les
persones amb paràlisi cerebral
i altres discapacitats físiques
severes, que participen dels
nostres projectes.

TALLER D’ART

PRODUCTES
- Activitats per a empreses
- Activitats per a ensenyament
- Activitats per a institucions públiques
- Activitats per a projectes socials
- Obra del taller: quadres, llibres, postals,
punts de llibre....
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ACTIVITATS FORMATIVES

L

es persones que participen en aquest projecte passen per una fase inicial de formació on es preparen per poder realitzar,
posteriorment, les activitats que oferim. En aquesta fase se’ls hi faciliten tots els recursos per poder desenvolupar l’exposició
de la temàtica que han escollit per a les activitats i que considerin ha estat fonamental en les seves vides.
Posteriorment, adquireixen el compromís d’una reunió setmanal, on segueixen treballant les temàtiques individuals i el
desenvolupament en equip de les activitats, així com el compromís d’oferir les activitats que ens contracten.
D’aquest projecte sorgeix el nostre principal producte:
Oferim activitats adaptades a diferents sectors (empreses, centres educatius, institucions públiques, projectes socials, etc.)
sempre liderades per les persones que formen part dels nostre projecte: persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats
físiques severes.
Es tracta de formacions fundamentades en el treball amb valors, que tenen com a objectiu el desenvolupament de competencies
transversals en els equips i en les persones.
A dia d’avui oferim 2 activitats diferents: Un taller sobre Valors i Motivició i una activitat sobre el tracte a les persones amb
discapacitat.
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1. ACTIVITAT FORMATIVA SOBRE VALORS I MOTIVACIÓ

E

s tracta d’una activitat innovadora i vivencial que venim
oferint des del 2013 en diferents ámbits, dirigida a
alinear els valors i potenciar la motivació en els equips i
en les persones.
L’activitat la lideren 5 o 6 persones amb PC. En una primera
part, cadascun dels ponents exposarà la seva visió particular
sobre què són i que comporten els valors dels quals parlen.
És important destacar que el contingut de les exposicions
defuig els aspectes autobiogràfics, per tal de presentar-los
des d’una visió universal que pugui ser compartida per tots
els assistents.

I acabem la sessió amb una activitat de pintura adaptada on
es convida als assistents a pintar amb un licorni (aparell que
s’adapta al cap de la persona per a les persones que no poden
utilitzar les mans). Aquesta dinàmica ens permet seguir
treballant valors i actituds com per exemple, la importància
dels altres, la creativitat com a recurs, l’acceptació de nous
reptes, etc.

Per acabar aquesta primera part, conduïm una activitat per
grups en la qual es reflexionarà sobre els valors predominants
i sobre els valors menys presents dins l’equip, per tal
d’exposar-ho i posar-ho en comú posteriorment. Després,
es farà la mateixa reflexió a nivell personal, per conèixer els
valors predominants i els menys presents en les persones de
l’equip.
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2. ACTIVITAT FORMATIVA SOBRE EL TRACTE A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

E

s tracta d’una activitat que hem desenvolupat durant
el 2018. Amb aquesta nova línia de formacions volem
posar en valor la necessitat que les persones que
atenen persones, tinguin unes habilitats correctes per tractar
adequadament les discapacitats. Què vol dir això?
És molt habitual, que si no tenim alguna persona amb
discapacitat en el nostre entorn proper, sentim pors o
inseguretat a l’hora de dirigir-nos i relacionar-nos amb ells i
ens manquin coneixements. Amb aquesta formació vivencial
i pràctica donem les eines necessàries per al tracte correcte
a les persones amb discapacitat. És una formació que, l’estar
liderada per persones amb discapacitats severes, trenca
moltes pors i estereotips.

El funcionament del taller és similar a les activitat sobre Valors
i Motivació, si bé incorpora un treball de casos pràctics que
ajuden a comprendre les necessitats de les persones amb
discapacitat, que, en la nostra opinió, no són ni més ni menys
que les requerides per la resta de la ciutadania. El tracte vers
elles, doncs, necessita eliminar alguns estereotips que sovint
es tenen a causa del desconeixement.

La formació esta enfocada a través dels valors, és a dir no
facilitem pautes tècniques d’actuació en aquests casos
sinó que convidem a una reflexió humanística al voltant de
la diversitat de la nostra societat i dels valors que haurien
de dominar el nostre dia a dia en tots els àmbits allà on
desenvolupem una activitat laboral.
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Activitat 2018

RECURSOS

10
usuaris

Al 2018 hem tingut una demanda de 31 activitats sobre Valors i Motivació en diferents àmbits:

Educació
10 activitats

9 Instituts

1 Universitat

590 Alumnes

11 Empreses

273 Treballadors

Em preses
2
professionals

11 activitats

Centres penit enciaris
1
voluntaris

7 activitats

240 Persones recluses

Ac t i v i t a t s o b e r t e s
3 activitats

160 Persones
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TALLER D’ART

L

‘ expressió i un espai de presa de decisions pròpies, pels nostres usuaris, persones dependents en la majoria de les activitats
bàsiques del dia a dia, és molt important per treballar el creixement personal i l’empoderament de la persona.

Està destinat, sobre tot, a la recerca del llenguatge personal de cada participant. A través d’experimentar amb diferents tècniques
i llenguatges expressius, es busca que cadascú trobi i potenciï la seva singularitat i la seva perspectiva.
Seguint la filosofia de l’entitat, donem sortida a l’obra produïda en el taller en forma d’exposicions, de subhastes, llibres, catàlegs
de productes: postals de Nadal, punts de llibre, invitacions….
Les seves obres no deixen de sorprendre, són una explosió de sentiments, de valor, de somnis i motivació, que volen compartir
amb tothom.
RECURSOS

12 usuaris

2 Catàlegs

postals i punts de llibre
2 professionals

2 voluntaris

3

Exposicions
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CAMPANYES

L

es campanyes de Sant Jordi i Nadal són importants per a la nostra entitat, ja que ens permeten recaptar fons per poder dur a
terme els nostres projectes.

Aquest any hem tingut una gran col·laboració d’empreses, entitats i particulars que ens han encomanat les roses i els punts de
llibre per Sant Jordi i les postals per Nadal, que s’han realitzat al Taller d’Art pels nostres usuaris.
La campanya de Sant Jordi va comptar un any més amb un meravellós concert de gospel, que “Little Light Gospel Choir”, sota la
direcció d’Óscar Alberdi va oferir el dia 22/4 a l’església de Sant Isidor, omplint-la completament. Aquest any a més dels més de
150 components del cor, vàrem comptar amb l’actuació de Clarence Bekker. Aquí us en deixem una petita mostra.
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TREBALL EN XARXA

T

reballar en xarxa és important per unificar esforços i aconseguir objectius i resultats més satisfactoris, per això seguim
intentant estrènyer llaços amb altres entitats, institucions, centres educatius...
• Estem a la presidència de la Taula Sectorial de Persones amb Discapacitat de l’Hospitalet de Llobregat.

• Hem realitzat activitats i esdeveniments conjuntament amb:

• Formem part de:
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No Somos Invisibles
en xifres 2018

RECURSOS

0,5

persones contractades

2

voluntaris

2

-

Les activitats realitzades per les persones que formen part del projecte d’activitats sobre Valors i
Motivació han arribat a:

590

240

273

160

persones

alumnes

treballadors

persones recluses

10 Activitats educació

11 Activitats empreses

7 Act. Centres penitenciaris

3 Activitats obertes

- El Taller d’Art ha generat:

professionals implicats

3

exposició

15

usuaris a projectes

2 catàlegs de

postals i punts de llibre

- Comunicació i esdeveniments solidaris:

43.400 €

de pressupost

1

concerts solidaris

3.215

seguidors a les xarxes socials

8.928

visites al web
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ELS NOSTRES COMPTES

COMPTE DE RESULTATS 2018
INGRESSOS
Prestació de serveis
Subvencions oficials
Donatius campanyes particulars
Donatius empreses
TOTAL INGRESSOS

BALANÇ DE SITUACIÓ 2018
ACTIU
18549,49
11033,67
5125,13
4841,40
39.549,69

DESPESES D’ EXPLOTACIÓ
Nòmines
Seg.Soc.
Altres despeses socials
Serveis profesionals
Arrendaments
GestorIa
Publicitat i propaganda
Adquisició de material
Assegurançes
Desplaçaments activitats
Dietes i Desplaç voluntariat
Altres despeses
Despeses financeres
TOTAL DESPESES

2997,16
783,35
771,80
22823,86
1114,65
1140,15
122,22
4482,15
184,47
3865,01
4000,00
691,62
419,56
43.396,00

RESULTAT EXPLOTACIÓ

-3.846,53

A) ACTIU NO CORRENT
Inmobilitzat intangible
B) ACTIU CORRENT
Bens destinats a la activitat

352,98
352,98
8760,91
862,17

Efectiu i altres actius equivalents

2349,74

Pdte. de cobrament

5549,00

TOTAL ACTIU

9.113,89

PASIU
A) PATRIMONI NET

7407,71

Fons social

5987,77

Remanente

5266,47

Excedente del ejercicio
C) PASIU CORRENT
Acreedors diversos
TOTAL PASIU

-3846,53
1706,18
1395,34
9.113,89
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Com obtenim els nostres ingressos

Com distribuïm els nostres fons
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QUI HI HA COL·LABORAT
- Econòmicament:

S
GRÀCIE

!!

- Contractant les nostres activitats formatives:
TOP ESPAI
D’OCI & NEGOCI

- Productes i patrocinis de campanyes:

I gràcias també...
A tots els col·legis, instituts, universitats i espais sòcio-culturals que han acollit les nostres activitats.
I també a totes les persones que recomanen les nostres activitats i el nostre llibre.
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COM COL·LABORAR AMB NOSALTRES

Les nostres activitats sobre
Motivació i Valors

Productes dels nostres
projectes i campanyes

Amb una aportació mensual
voluntària

Ajudant en els nostres projectes
i als nostres usuaris

Accions solidàries en benefici
de la nostra entitat

Amb una aportació puntual
voluntària

Que podem dissenyar
conjuntament
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GRÀCIES PER FER-NOS VISIBLES !!
CONTACTE:
Seu social:
Passeig Manuel Girona, 41 Baixos.2
08034 - Barcelona
Oficines:
Hotel d’Entitats Bellvitge
Avgda. Mare de Déu de Bellvitge, 20 D.4
08907 – L’Hospitalet de Llobregat
655 810 001 / 672 709 559
info@nosomosinvisibles.org

SEGUEIX-NOS:
www.nosomosinvisibles.org
facebook.com/Nosomosinvisibles

twitter.com/nosomosinv_bles
youtube.com/user/nosomosinvisibles

