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EL 2019
No Somos Invisibles ha culminat el 2019 convertint-se en
Fundació. Un objectiu que fa temps que perseguim i que suposa
un gran avanç en la nostra labor, obrint-nos noves oportunitats de
col·laboració, que ens ajudaran a acabar de consolidar els nostres
projectes i a iniciar nous.
Enguany, amb l’ànim de professionalitzar, donar major cobertura i
tenir major abast, hem emmarcat sota el programa Active People,
totes les activitats d’inserció sociolaboral de l’entitat. El
Programa es conforma com un servei destinat a donar suport
a un grup de persones amb paràlisi cerebral i/o discapacitat
física severa (PC), el qual forma un equip de treball que ofereix
els seus serveis d’activitats formatives i l’obra del seu taller d’Art,
a diferents organitzacions empresarials, educatives, penitenciàries,
administracions públiques i altres entitats del Tercer Sector.
El treball que es desenvolupa en el marc d’aquest programa té dos
vessants. D’una banda l’aspecte laboral amb un acompanyament,
formació i assistència a l’equip de persones que forma part del
programa. I d’altra banda, donant suport en tasques de participació
i generació d’activitat social, cultural i de participació comunitària.
Amb el repte d’ampliar l’oferta formativa que el programa
ofereix, continuem desenvolupant noves temàtiques, totes
elles basades en els Valors, que ens permeten una projecció més
ambiciosa en la societat. Durant aquest any les nostres activitats
han estat contractades per Promocions Econòmiques, per
Ajuntaments com a formació per al personal, han entrat a formar
part d’un catàleg de la Diputació, hem treballat temàtiques més
específiques dins de les empreses, hem ampliat les col·laboracions
amb la Fundació La Caixa i el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, i continuem obrint noves vies.

A més les col·laboracions amb el programa ens permeten ajudar
les empreses a complir la LGD (antiga Lismi) i a millorar les seves
actuacions de Responsabilitat Social (RSE).
El Taller d’Art ha anat cobrant una nova dimensió treballant en
xarxa amb altres entitats, creant espais de convivència amb altres
col·lectius, on a partir d’una temàtica específica, es comparteix una
experiència conjunta de creació artística i d’on neix tota l’obra que
posteriorment s’ofereix a la societat.
Finalitzem el 2019 amb la iniciativa de començar a dissenyar nou
model de residència, amb l’objectiu de donar cobertura a aquesta
altra gran necessitat del col·lectiu des d’un altre enfocament en què
garanteixin tant les necessitats, com la privacitat i la llibertat, de les
persones que formen part del nostre projecte. I que pugui obtenir
ingressos de les activitats que en ella desenvolupin les persones
que hi viuen.
Som conscients que encara ens queda molt camí per recórrer, però
continuarem treballant amb il·lusió per a millorar i posar en valor
les capacitats de les persones amb paràlisi cerebral.
Volem destacar i agrair l’esforç, la il·lusió i el compromís del patronat,
de tot el personal de suport i voluntaris i la complicitat de clients i
col·laboradors.
Per tot això podem dir que actualment No Somos invisibles, és un
projecte consolidat, innovador, més obert i connectat amb la
societat.
Gràcies per formar part d’aquest meravellós repte.
L’ equip de No Somos Invisibles
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L’ENTITAT
No Somos Invisibles es va constituir com a associació l'1 de març de 2013 amb l'objectiu de fomentar els valors humans en empreses, centres
educatius, universitats i en la societat en general, a través de la visibilització de col·lectius no prou reconeguts socialment com són les persones
afectades de paràlisi cerebral, promovent la seva inclusió sociolaboral. Durant 2019 s'ha convertit en Fundació.
Al llarg d'aquests anys de trajectòria d'activitat, la nostra entitat ha anat perfilant en la seva definició els seus objectius generals des d'una
perspectiva no asistencialista i plenament inclusiva; no es treballa PER A les persones amb discapacitat, sinó que es treballa AMB les
persones amb discapacitat. Persones amb PC formen part de la junta directiva, lideren els nostres projectes i són part activa en la
definició i execució de totes les activitats.
Per tant, els objectius de l'entitat queden definits de la següent manera:
•

Facilitar la inclusió social i LABORAL de les persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques severes (PC).

•

Difondre i promoure la importància que tenen els valors en tots els àmbits socials.

La nostra missió és cobrir un buit existent d'activitats arribada l'edat adulta i generar oportunitats d'inserció social i laboral per
a persones amb PC. La majoria de les persones amb paràlisi cerebral sofreixen una afectació severa de la mobilitat, de la postura i moltes
vegades de la parla, però sense cap trastorn cognitiu ni intel·lectual. A causa de la severa afectació que sofreixen i a les seves característiques,
són persones que tenen accés al mercat laboral molt restringit, tant a l'ordinari com al protegit, sent la seva única alternativa els centres
ocupacionals (als quals no tots tenen accés), que estan enfocats majoritàriament a discapacitats intel·lectuals, on no solen encaixar. El més
habitual és que acabin a les seves cases o en les residències on viuen la majoria, sense realitzar cap mena d'activitat, i en conseqüència sense
perspectives de relacions socials. La qual cosa genera una gran frustració i sofriment, ja que tenen la sensació de no ser útils i de ser una
càrrega per a la societat.
Les persones amb PC són un col·lectiu desconegut i totalment exclòs tan socialment com laboralment, però capaç d'aportar-nos una visió
diferent de la realitat, que motiva, convida a la reflexió i pot arribar a transformar i és en aquest sentit en el qual enfoquem tota la
nostra activitat.
Amb tot això, el nostre objectiu global és garantir una bona qualitat de vida, no sols en l'aspecte assistencial, sinó en tots els aspectes i
visibilitzar al col·lectiu per a aconseguir una inclusió real en la nostra societat.
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ELS NOSTRES PROJECTES
Actualment treballem dues línies d’activitat que estan dins del programa Active People, que tenen com a objectiu generar productes
atractius per a empreses, entitats, educació i per a la societat en general. Són activitats que estan liderades per les persones amb PC que
formen part del programa i que alhora compleixen amb els nostres dos objectius principals:
•

Facilitar la inclusió social i LABORAL de les persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques severes.

•

Difondre i promoure la importància que tenen els valors en tots els àmbits socials.

Programa Active People

FORMACIÓ

ACTIVITATS

ACTIVITATS FORMATIVES
Formació continuada de les
persones amb paràlisi cerebral
i altres discapacitats físiques
severes, que participen al
programa

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
El desenvolupament d'activitats formatives és la nostra activitat principal. En l'actualitat participen 12 persones amb paràlisi cerebral i altres
discapacitats físiques severes (PC). Formar part d'aquest projecte suposa per a ells una oportunitat d'inserció social i laboral, que els permet
estar actius i sentir que aporten alguna cosa a la societat.
Oferim activitats formatives adaptades a diferents àmbits (empreses, centres educatius, institucions públiques, projectes socials, etc.)
sempre liderades per les persones que formen part del nostre projecte: persones amb PC. Es tracta de formacions basades en el treball
amb Valors, que tenen com a objectiu el desenvolupament de competències transversals, en els equips i en les persones.
Amb aquestes activitats hem arribat ja a molts col·legis de secundària, Universitats, empreses, a tots els centres penitenciaris de Catalunya, a
Ajuntaments. Les nostres formacions estan també dins dels programes Reincorpora i Incorpora de Fundació la Caixa, i en un catàleg formatiu
de la Diputació de BCN dirigit a promocions econòmiques. I continuem obrint noves vies, ja que tenen una gran qualitat i impacte.
Totes les persones que participen en aquest projecte passen per una fase inicial de formació on es preparen per a poder realitzar
posteriorment les activitats que oferim. En aquesta fase totalment personalitzada, l'entitat ofereix a cada participant l'acompanyament, la
formació i els recursos tècnics necessaris per a poder participar en el desenvolupament de les activitats.
Depenent de la persona, s'ofereixen sessions orientades al treball emocional: autoestima i valoració personal, principalment. Es treballen també
aptituds socials i relacionals, així com altres habilitats competencials com poden ser: habilitats per a parlar en públic, un aprofundiment sobre
els valors i la motivació en els diferents àmbits, habilitats per al treball en equip, habilitats creatives, l'expressió escrita, etc.
Una vegada que estan preparats passen a formar part de l'equip de formadors de l'entitat i adquireixen els següents compromisos: el de
participar en una reunió setmanal d'equip, el de seguir la formació continuada que ofereix l'entitat, el de realitzar les activitats que l'entitat té
contractades a canvi d'una contraprestació econòmica i el de participar en la formació dels nous integrants.
Aquest any 2019 destaquem entre altres, la formació que s'ha realitzat a totes les persones del projecte sobre la Metodologia de Simon Dolan
de Coaching X Valors. Amb aquesta formació hem fet un pas més en la professionalització de les activitats que oferim.
Actualment oferim 2 línies d'activitats formatives, una dirigida a treballar els Valors i la Motivació en equips i una altra dirigida cap al tracte
a les persones amb discapacitat.
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1. ACTIVITATS FORMATIVES SOBRE VALORS I MOTIVACIÓ
Es tracta d’activitats innovadores i vivencials liderades per
persones amb paràlisi cerebral, dirigides a alinear els valors
i potenciar la motivació en els equips i en les persones. Amb
aquesta línia d’activitats ens dirigim a diferents àmbits i hem
anat desenvolupant diferents tallers segons les necessitats en
cada àmbit.
Per a educació és una activitat d’entre 2 i 4 hores, que té
com a objectius: Reduir la conflictivitat a les aules, Millorar el
rendiment escolar potenciant l’esforç, Potenciar el treball en
equip i millorar les relacions personals, Generar autoestima
i satisfacció en els participants, Reduir el bullying a través de
l’empatia.

En l’actualitat oferim 3 formacions en aquests àmbits:
•

Taller bàsic sobre valors i motivació (4h)

•

Formació sobre valors i consecució d’objectius (8h)

•

Activitat de Team Building (2 a 4h).

Vídeo taller bàsic per a empresas i institucions:

Per a projectes socials, oferim als gestors, coordinadors,
responsables i treballadors en general de projectes socials
que treballen amb qualsevol mena de col·lectiu, formacions
a mesura que són una poderosa eina per a treballar amb els
beneficiaris del projecte la motivació, la superació personal i
l’apoderament de la persona.
Per a empreses i institucions públiques, les nostres activitats
formatives són una excel·lent eina per a treballar la cohesió
d’equips. Estan plantejades de forma purament vivencial fugint
de conceptes teòrics i tecnicismes, amb elles aportem un bany
de realitat, que ens convida a viatjar al món dels valors i les
qualitats interiors i poder-los aplicar en el dia a dia. Pel fet que
les activitats formen part d’un projecte d’inclusió sociolaboral
de persones amb discapacitat, són també una bona eina per a
la RSE i poden servir per al compliment de la LGD (antiga Lismi).
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2. ACTIVITATS FORMATIVES SOBRE EL TRACTE A LES PERSONES CAMB DISCAPACITAT
El taller “El tracte a les persones amb discapacitat a través dels valors”, va dirigit especialment als treballadors d’empreses i administracions
públiques que tenen una relació directa d’atenció personal. Des d’un restaurant o un supermercat a un ajuntament o un museu. Així com a
escoles de formació que imparteixen cursos destinats a l’atenció personal o al treball amb persones amb discapacitat.
Pensem que dins del catàleg d’aptituds pròpies del personal que ofereix el seu servei als altres té un paper molt important el coneixement i
l’aplicació de certs valors, per a poder oferir un tracte igualitari i responsable tots.
Amb aquesta formació treballem des d’una sèrie de valors que van més enllà dels coneixements apresos en llibres teòrics: l’empatia, el
reconeixement, la sensibilitat, la paciència, la comprensió .... I ho fem des de l’experiència viscuda en primera persona. Ja que l’activitat està
liderada per persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques severes (PC), que coneixen directament les dificultats que han
d’afrontar, des de les seves capacitats diferents, en totes les coses quotidianes i quan han de sortir al carrer.
L’activitat ofereix l’oportunitat de conèixer a persones amb discapacitats severes (problemes greus de mobilitat, dificultat en la
parla, problemes de comprensió, falta d’habilitat social ...) i escoltar en primera persona un conjunt d’eines pràctiques per a abordar
situacions que es poden donar de manera habitual.
Aquest taller va acompanyat d’un qüestionari que fa reflexionar a l’usuari sobre el seu coneixement i percepció sobre la discapacitat.
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Activitat 2019

RECURSOS

12
usuaris

2
professionals

Al 2019 hem tingut una demanda de 32 activitats formatives en diferentes àmbits:

Educació
11 activitats

9 Instituts

2 Universitats

650 Alumnes

12 Empreses

360 Treballadors

Em preses
12 activitats

Centres penit enciaris
1
voluntaris

7 activitats

260 Persones recluses
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EL TALLER D’ART
«ART-NSI» és el taller d’art de la fundació No Somos Invisibles, un espai destinat, sobretot, a la recerca del llenguatge personal de cada
participant. A través d’experimentar amb diferents tècniques i llenguatges expressius, es busca que cadascun trobi i potenciï la seva
singularitat i la seva perspectiva.
L’expressió i un espai de presa de decisions pròpies, per als nostres participants, persones dependents en la majoria de les activitats bàsiques
de la vida diaria, és molt important per a treballar el creixement personal i l’apoderament de la persona.
El nostre taller està adaptat a persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques severes, però obert a qualsevol persona interessada
per l’art i interessada a compartir aquest espai amb els nostres participants. Amb això hem aconseguit crear un espai de convivència i de
creixement personal per a altres persones i col·lectius, cada vegada més demandat, amb els quals compartim els nostres projectes
artístics. Això permet ampliar el cercle relacional i social dels participants.
Seguint la filosofia de l’entitat, la idea és donar sortida a l’obra produïda en el taller en forma d’exposicions, subhastes, llibres, catàlegs de
producte: postals de Nadal, punts de llibre, invitacions….

RECURSOS

13 usuaris

2 Catàlegs

postals i punts de llibre
2 professionals

3 voluntaris

2

Exposicions
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ELS ARTISTES

CAMPANYES
Les campanyes de Sant Jordi i de Nadal, són importants per a nosaltres ja que, ens permeten recaptar fons per als nostres projectes. En elles
oferim a empreses i a particulars els punts de llibre i les postals de Nadal realitzades en el nostre taller d’Art.
Un any més tanquem la campanya de Sant Jordi amb la parada de roses i punts de llibre a particulars, en la nostra seu d’Hospitalet, arribant a
una venda de 800 roses i 9 empreses s’han sumat a ella encarregant-nos les roses i punts de llibre per als seus empleats.
La campanya de Nadal, es va obrir amb la III edició del concert d’Òpera solidària, en favor de la nostra entitat el 13 de desembre i ha col·laborat
amb nosaltres 3 empreses amb la postal de Nadal i molts particulars que han felicitat el Nadal amb les postals realitzades en el taller d’Art.

PUNTS DE LLIBRE:
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POSTALS DE NADAL:
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ESDEVENIMENTS
L’any 2019 hem realitzat dos esdeveniments importants:
•

La festa de presentació de la Fundació: El 24 d’octubre a l’Hotel Silken de Sant Gervasi, organitzem aquest esdeveniment on vam poder
compartir amb els nostres socis, patrons, col·laboradors i amics de l’entitat el canvi d’Associació a Fundació de l’entitat. Aprofitem l’ocasió
per a informar els assistents sobre tots els projectes actuals i futurs de la Fundació i realitzem també una exposició de l’obra del nostre
taller d’Art. Mentre gaudim d’un servei d’àpats i de música en viu.
En aquesta ocasió es va comptar com a patrocinadors de l’esdeveniment: Bodega Pago Diana, Aceitunas Guadalquivir, empresa Somonin i
al Grup de Música Don Tucci.

•

III Concert d’Òpera Solidària en benefici de la Fundació No Somos Invisibles: És la tercera edició d’aquest concert d’Òpera , sota la
direcció de Aldo Mariotti. Enguany es va celebrar el 13 de desembre en el Teatre de Sarrià. Tota la recaptació obtinguda va destinada
a reforçar els projectes d’inclusió social de la Fundació. Vam poder comptar, de manera altruista, amb les veus de les sopranos Desirée
López i Carolina Fajardo, amb el tenor Marc Sala, el baríton Manuel Mas, el contratenor Víctor Jiménez i amb el baix Jordi Serrano,
acompanyats al piano pel mestre Ricardo Estrada.
Les empreses patrocinadores de l’esdeveniment van ser: Bartreze, Ipsum, Comercial Vipasa, Brussosa, TMB, Cocteleria Ideal, El
Periódico i el Ajuntament de Barcelona-Districte Sarrià-Sant Gervasi.

3.032 audiència en xarxes

Impacte mediàtic
del conciert

229 likes
25.000 audiència mitjans

•Càlcul acu mulat de la mitjana de lector s de cada
mitjà de comunicació.
Mitjan s: La Vanguardia, Que Fem, El Periodico,
321 O cio, Ca ta Cultural, B arnafotopress, En
Platea, Ópera Actual, Rne-Pr ograma Goy o Prad o,
Radio Terra ssa , Agenda Ecom, Diari Sant Gerva si
i Sarrià, Canal Mou TV-TMB.

246 reproduccions
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TREBALL EN XARXA

Per a la nostra entitat és molt important treballar en xarxa amb altres entitats, ja que ens permet maximitzar els recursos disponibles
i aconseguir objectius més satisfactoris.
En 2019:

•

•

Hem seguit en la presidència de la Taula Sectorial de Persones amb Discapacitat de l’Hospitalet de Llobregat.

•

Hem signat projectes de col·laboració amb:

Formamos parte de:
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No Somos Invisibles
en xifres 2019

RECURSOS

3

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

voluntaris

650

2

professionals implicats

260

360

alumnes

treballardors

persones recluses

11 Activitats educació

12 Activitats empreses

7 Act. Centres penitenciaris

190

persones
4 Activitats obertes

- El Taller d’Arte ha generat:

15

usuaris en projectes

2

exposicions

59.909 €

2 catàlegs de

postals i punts de llibre

- Comunicació i esdeveniments solidaris:

de pressupost

2

concerts solidaris

3.350

seguidors a les xarxes socials

10.832

visites a la web
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L’EQUIP DE NO SOMOS INVISIBlLES EN XIFRES:

N.º DE PROFESSIONALS: 2
SEXE

EDAT
12 PARTICIPANTS EN EL PROJECTE D’ ACTIVITATS FORMATIVES
SEXE

EDAT

LLOC DE
RESIDÈNCIA

DONES

HOMES

4

8

0-20 ANYS

20-40 ANYS

40-60 ANYS

0

3

8

BARCELONA

HOSPITALET

OLESA DE
MONTSERRAT

10

1

1

EXPERIÈNCIA

+60
ANYS
1

SEXE

EDAT

LLOC DE
RESIDÈNCIA

HOMES

2

0

50 ANYS

46 ANYS

PROFESSIONAL 1

PROFESSIONAL 2

Direcció i coordinación

Adjunt direcció

PROJECTE ACTIVITATS FORMATIVES: 1 VOLUNTARI
SEXE

PROCEDÈNCIA

13 PARTICIPANTS EN EL TALLER D’ART

DONES

DONES

HOMES

1

0

EMPRESA

A TÍTOL PERSONAL

PROJECTE TALLER D’ ART: 3 VOLUNTARIS

DONES

HOMES

6

7

0-20 ANYS

20-40 ANYS

40-60 ANYS

0

2

10

BARCELONA

HOSPITALET

OLESA DE
MONTSERRAT

11

1

1

SEXE
+60
ANYS
1

PROCEDÈNCIA

DONES

HOMES

2

1

EMPRESA

A TÍTOL PERSONAL

1 va començar amb pràctiques
de Fundesplai i ha continuat a
títol personal

3
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ELS NOSTRES COMPTES

COMPTE DE RESULTATS 2019
INGRESSOS
Prestació de serveis
Subvencions oficials
Donatius
TOTAL INGRESSOS

BALANÇ DE SITUACIÓ 2019
ACTIU
21.468,22
8.175.75
27.292,88
56.936,85

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

DESPESES D’EXPLOTACIÓ
Lloguers
Autónoms projecte
Serveis Profesionals externs
Gestoria
Publicitat i propaganda
Adquisició de material
Assegurançes
Desplaçaments activitats
Compensació activitats formatives
Altres despeses socials
Altres despeses
Despeses financeres
TOTAL DESPESES

979,60
36.339,02
3.922,21
2.294,17
357.82
4.465,72
192,05
4.254,70
5.360,00
734,65
862,50
146,25
59.908,69

RESULTAT EXPLOTACIÓ

-2.971,84

Efectiu i altres actius equivalents
Pdt. de cobrament
TOTAL ACTIU

352,98
352,98
40.026,58
2.958,35
27.598,68
9.469,55
40.379,56

PASIU
A) PATRIMONI NET
Fons social
Remanent
Excedent del exercici
C) PASIu CORRENT
Acreedors diversos
TOTAL PASIU

34.435,87
35.987,77
1.419,94
-2.971,84
5.943,69
5.943,69
40.379,56
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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:
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COM COL·LABORAR AMB NOSALTRES

La Fundació No Somos Invisibles treballa per a la inclusió sociolaboral de persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques
severes. Es tracta de persones que, a causa del seu alt grau de «discapacitat» i dependència, no tenen accés al mercat laboral i la seva integració
social és mínima. Per a ells és molt important tenir una activitat i sentir que són part activa en la societat.
La nostra missió és generar activitats per a les quals la seva «discapacitat» no és un problema i oferir-les a la societat aportant valor. Com diu el
nostre eslògan conèixer-ls és tota una experiència i és llavors quan t’adones del molt que ens poden aportar.
Si t’interessa la nostra labor i vols col·laborar amb el nostre projecte, estarem enormement agraïts.
Pots col·laborar amb nosaltres de diferents maneres:
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GRÀCIES PER FER-NOS VISIBLES !!
CONTACTE:
Seu Social:
Paseo Manuel Girona, 41 Bajos.2
08034 - Barcelona
Oficines:
Hotel d’Entitats Bellvitge
Avda. Mare de Déu de Bellvitge, 20 D.4
08907 – L’Hospitalet de Llobregat

655 810 001 / 690 93 05 39
info@nosomosinvisibles.org

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

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

