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EL 2021

EL 2021

El 2021 per a la Fundació No Somos Invisibles es pot resumir com un any en què hem vist el fruit de molts dels esforços
realitzats durant anys anteriors.
D'una banda, gràcies a l'adaptació de la nostra activitat al format on-line hem pogut realitzar tots els projectes de
l'entitat sense incidències importants, malgrat la situació. L'haver adaptat els tallers i activitats formatives que oferim a
la societat també al format on-line, ens ha permès poder seguir realitzant-nos sense problemes i no només això, aquest fet
ens ha obert nous territoris i oportunitats, ja que a causa de les dificultats de mobilitat de les persones que participen en els
nostres projectes (persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats físiques severes PC/Dfs) fins al 2020 només
podíem oferir-les a Catalunya, mentre que amb aquest nou format podem oferir-les en qualsevol lloc, a més ens ha
brindat l'oportunitat de desenvolupar nous materials i propostes.
També durant el 2021 hem vist augmentats els ingressos provinents de subvencions públiques i privades. I hem
repetit l'esdeveniment iniciat en 2020 del "Mercadillo Solidario", en el qual moltes empreses i tota la nostra xarxa
social s'ha bolcat un any més. Pel que fa a les campanyes de Sant Jordi i Nadal han tingut una excel·lent acollida i hem
pogut fer l'edició d'un altre llibre de frases inspiradores que fa anys estàvem posposant.
En resum un any de creixement i consolidació.
Per a aquest 2022, se'ns plantegen nous reptes, ja que cada vegada tenim una major demanda tant d'activitats com de
persones que volen participar en els nostres projectes. L'objectiu principal el 2022 és poder aconseguir un local propi, ja
que fins ara disposem de cessions d'espais en equipaments públics, on poder ampliar l'oferta d'activitats a les persones
amb PC/Dfs, que formen ja part del projecte i poder acollir noves sol·licituds.
I un any més volem agrair a totes les persones, empreses i entitats que ens recolzàvem de diferents maneres, la vostra
ajuda per fer possible que les persones PC/Dfs segueixin sent visibles i siguin part activa de la societat.
L'equip de No Somos Invisibles

3

La Fundació

LA FUNDACIÓN

No Somos Invisibles és una entitat sense ànim de lucre que
treballa des del 2013 generant activitats per a la inserció
social i laboral de persones amb paràlisi cerebral i altres
discapacitats físiques severes (PC/Dfs) primer com a
associació i des del 2019 com a Fundació.
Ens agrada destacar que no som una entitat assistencial, no
treballem per a persones amb discapacitat, sinó que
treballem amb elles. Persones amb PC/Dfs formen part del
patronat de la Fundació i tots els participants són part
activa en la definició i execució dels projectes.

– Fomentar la responsabilitat social de les empreses i
establir relacions de cooperació en l' àmbit empresarial,
així com amb les organitzacions de l' economia social.
– Fomentar la importància dels valors en empreses,
centres educatius, universitats, administracions i en la
societat en general, a través de la visibilització dels
col·lectius esmentats.

Els nostres principals objectius:
– Fer visibles aquells col·lectius no prou reconeguts
socialment com les persones afectades per paràlisi
cerebral i característiques similars, promovent la seva
integració social en tots els àmbits.
– Afavorir la participació activa del col·lectiu de persones
afectades per paràlisi cerebral en la vida social, cultural i
professional, a través del manteniment d'un entorn que
afavoreixi el desenvolupament integral de les persones
que hi participin, impulsant-les a gaudir del nivell màxim
d'autonomia que siguin capaces d'assolir.
– Promoure un nou model de treball per a la inserció
social i laboral de persones amb paràlisi cerebral i
altres discapacitats físiques severes.

CONÈIXER-NOS
… TOTA UNA EXPERIÈNCIA
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Missió, Visió i Valors

LA FUNDACIÓN
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ODS + NSI

Treballem per la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible
i
la construcció d'un món més just.
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ODS3: Garantir una vida sana i promoure el benestar de les persones amb Paràlisi Cerebral i altres discapacitats físiques
severes.
Des de FNSI busquem la participació social del col·lectiu a través del foment de la inclusió social i la superació de l'estigma en
persones amb discapacitat en general i en particular de les persones amb Pc/Dfs, impulsant la seva autonomia personal, la
presa de consciència de drets i deures, reforçant les competències i la millora de l'ocupabilitat de cada persona participant. I
amb les nostres activitats enriquim i aportem valor a la societat.
Afavorim la participació activa del col·lectiu de persones
afectades per paràlisi cerebral en la vida social, cultural i
professional, a través del manteniment d'un entorn que
afavoreixi el desenvolupament integral de les persones que
hi participin, impulsant-les a gaudir del nivell màxim
d'autonomia que siguin capaces d'assolir.
Promovem accions d'intervenció comunitària i si escau de
tipus assistencial per al col·lectiu, incloent aspectes físics,
psíquics, familiars, econòmics, d'oci i culturals.

INDICADORS:
- Naturalesa, abast i efectivitat dels programes i pràctiques relacionades amb l' accés a un estil de vida saludable a través
de la millora del benestar en les comunitats locals.
- Nombre de persones voluntàries.
- Nombre d' accions realitzades.
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ODS4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d' aprenentatge.
Fomentem la importància dels valors en empreses, centres educatius, universitats, administracions i en la societat en general, a
través de les formacions que ofereix l'entitat i en les quals participen o lideren les persones PC/Dfs.
Desenvolupem ACTIVE PEOPLE: Programa gratuït, especialitzat i
obert a la comunitat, que ofereix de manera personalitzada atenció
integral, formació i capacitació laboral a persones amb Pc/Dfs, en
edat adulta.
Tot el programa gira al voltant de la capacitació laboral com a
formadors qualificats, per impartir les activitats formatives que el
propi programa va generant i que l'entitat ofereix en diferents
àmbits socials, sempre liderades per persones amb PC/Dfs.
Preparem els participants com a formadors especialitzats en l'
àmbit del treball amb valors, aportar-los tots els recursos, suports i
adaptacions necessaris, per al desenvolupament d' una activitat
professional de qualitat.

INDICADORS:
₋Nombre de formacions online i presencials realitzades en tots els àmbits.
₋Nombre, tipus i impacte de les iniciatives per conscienciar, formar i impactar la societat sobre la paràlisi cerebral.
₋Nombre de persones beneficiàries del Programa Active People.
₋Nombre d' hores de formació a l' any per persona beneficiària del programa.
₋Nombre de persones voluntàries i accions realitzades.
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ODS8: Treball decent per a tothom.
₋ Promovem un nou model de treball per a la inserció
social i laboral de persones amb paràlisi cerebral i altres
discapacitats físiques severes, en el qual siguin part
activa del projecte i a través de les formacions que
s'ofereixen a la societat en general.
₋ Generem activitats formatives de qualitat adaptades i
d'interès per a diferents àmbits socials, que generin una
activitat professional per a les persones amb PC/Dfs
formades i que al seu torn ens ajudin a finançar el
projecte.
₋ La participació de les persones amb PC/Dfs els permet
tenir una contraprestació econòmica.
₋

INDICADORS:
₋ Nombre d' activitats generades en els diferents àmbits socials.
- Nombre de persones beneficiàries de contraprestacions econòmiques i altres contraprestacions diverses.
- Nombre de persones voluntàries i accions realitzades.
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ODS10: Reducció de les desigualtats.
₋ Visibilitzem aquells col·lectius no prou reconeguts socialment
com les persones afectades per paràlisi cerebral i
característiques similars, promovent la seva integració social en
tots els àmbits.
₋ Promovem el projecte «ART-NSI», fent visible les obres produïdes
al taller d'art en forma d'exposicions, subhastes, llibres, catàlegs
de producte: postals de Nadal, punts de llibre, invitacions, ...
₋ Donem a conèixer i visibilitzem socialment, a través dels tallers i
formacions que oferim a la societat, les capacitats de les
persones amb PC/Dfs i el que poden aportar a la societat.
- Comunicant a través de les xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin, web) totes les activitats.
- Realitzant campanyes de Mailchimp d' informació i sensibilització.

INDICADORS:
₋ Nombre d' activitats realitzades: catàleg de postals i punts de llibre, exposicions, llibres, etc..
- Nombre de persones beneficiàries del Taller ART-NSI.
- Nombre de persones voluntàries i accions realitzades.
- Nombre de post a les diferents xarxes socials de l' entitat.
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ODS17: Aliances per assolir objectius.

₋ Fomentem la responsabilitat social de les empreses i
establim relacions de cooperació en l' àmbit empresarial,
així com amb les organitzacions de l' economia social.
₋ Participem en "Taules d'Entitats" de Barcelona i Hospitalet
de Llobregat.
₋ Participem en Networking
associacions d'àmbit privat.

empresarials

i

diferents

₋ Creem Aliances amb entitats públiques, Tercer Sector i
empreses del territori.

INDICADORS:
₋ Aliances assolides i objectius aconseguits.
- Nombre de projectes de cooperació al desenvolupament executats.
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Els Nostres projectes

LA FUNDACIÓN

El 2021 hem seguit treballant els dos projectes que portem anys desenvolupant. Són projectes, amb línies diferents d'actuació,
que generen una sèrie de productes i serveis atractius per a empreses, entitats, educació i per a la societat en general,
la comercialització de les quals ens ajuda a finançar-los i a donar visibilitat a les capacitats del col·lectiu.

Les col·laboracions amb els nostres projectes ens permeten ajudar les empreses a complir la LGD – Llei General de
Discapacitat (antiga Lismi) i participar en estratègies de Responsabilitat Social Corporativa.
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Active People

LA FUNDACIÓN

Un programa de capacitació laboral com a formadors en valors, adreçat a persones amb PC/Dfs. Durant el
programa posem a disposició dels participants, tots els recursos per a la seva capacitació com a formadors qualificats.
Aquest programa a més, genera una sèrie de tallers i formacions basades en el treball amb valors, que tenen com
a objectiu el desenvolupament de competències transversals en els equips i en les persones i en les quals sempre
participen o lideren les persones amb PC/Dfs que formen part del programa .
L'entitat ofereix aquestes formacions en diferents àmbits: Educació, Empreses, Entitats públiques, Sanitat,
Projectes socials... Aquestes activitats tenen un gran impacte i són una oportunitat per a la integració social i
laboral de les persones amb PC/Dfs que participen en el projecte, ja que amb elles realitzen una activitat
professional que ajuda enormement les persones a connectar amb els seus valors.
La comercialització d' aquestes activitats ens serveixen com a eina dins del programa per a la formació, per a l'
ocupació i per treballar el suport emocional i l' apoderament dels participants.
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L'adaptació al format on-line dels nostres Tallers i activitats formatives ha suposat un gran repte del qual estem molt orgullosos, ja
que ens ha obert nous territoris i ens ha permès el desenvolupament de nous materials i recursos.

Formació tècnics Grup Incorpora València

Formació tècnics grup Incorpora Barcelona Formació tècnics Grup Incorpora Extremadura

Participació seminari Universitat Sant Tomàs Taller sobre Valors per a Acció Contra la Fam Formació on-line selecció de personal a
través dels Valors
d'Iquique - Xile
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Selecció de personal a través dels valors - Rubí

Motivació i Valors
Aj. de l' Hospitalet de Llobregat

Motivació i Valors – Aj. d' Artés

Selecció de personal a través dels Valors
El Prat de Llobregat

Motivació i Valors - Aj. Montcada i Reixac/
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Art-NSI

LA FUNDACIÓN
El Taller d’ Art «ART-NSI»: És 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 cadascú trobi i potenciï la seva
singularitat i la seva perspectiva.
Està adaptat i dirigit principalment 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.
L'entitat promociona l'obra i l'ofereix a la societat a través d'exposicions, catàlegs, decoració d'espais, llibres....
Durant l'any 2021 hem realitzat una exposició, dos catàlegs, una decoració d'espais per a Pivote Màrqueting i hem editat un
llibre de frases inspiradores "Nada eS Imposible".

15 participants

2 professionals

2 voluntaris

2 Catálegs
Postals i punts de llibre

1 Exposició + 1 decoració empresa

1 llibre
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TALLER ART-NSI

Exposició Centre Cultural Bellvitge

Les nostres postals de Nadal

Presentació Llibre

Decoració en Pivote Màrqueting
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Campanyes i Esdeveniments de recaptació de fons

Campanya Sant Jordi

Campanya de Nadal

Mercat Solidari
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Campanya de Sant Jordi

SANT JORDI 2021

Enguany la campanya de Sant Jordi s'ha centrat en la presentació del llibre de frases inspiradores "Nada eS Imposible",
treballat al taller d'Art i editat per l'empresa Mail Boxes de Castelldefels. La presentació ha estat patrocinada un grup de
persones de diferents sectors del municipi de Castelldefels, entre ells: Mail Boxes de Castelldefels i l'empresa Tot Net -Lari i hi
han col·laborat la Floristeria Flordisseny, Pizzería La Artesana, Mima't, Mi gran web, Dels Fogons a Casa, Cordibaix. SIL La Guaita
i BNI.
Volem agrair especialment a tot l'Equip de F. Caviga i d'Imperfect, per fer el nostre projecte més especial encara. Ens uneix un
denominador en comú; empoderar i capacitar els col·lectius vulnerables i gràcies a les sinergies sorgides, SUMEM per seguir
treballant units.
També han participat en la compra de roses: Sece, Lactalis Nestlé, Univesidad Abat Oliba, Inmobiliaria Maservicios, Nirbak
Electronic, AMG Assessoria online i Social Point.
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SANT JORDI 2021

https://nosomosinvisibles.org/ca/nada-es-imposible-sant-jordi-2021/
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Campanya de Nadal

SANT JORDI 2021

Per a la campanya de Nadal hem treballat al taller d'Art un nou catàleg de postals de Nadal i altres detalls Nadalencs.
Enguany han felicitat els Nadals amb les nostres postals:: Zinquo, Seutrans, BaixBus, Leo Pharma, Amplifon, SECE, BCN SOS i
BNI.

Catálogo Postales de Navidad 2021
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Mercat Solidari

CAMPAÑAS – EVENTOS

Els dies 26, 27 i 28 de novembre realitzem el II Mercat Solidari de la Fundació No Somos Invisibles. En el comptem amb la
col·laboració de nombroses empreses amb la donació de producte, amb l'equip de costura solidari i amb un gran nombre de
persones voluntàries que malgrat el vent i el fred, van estar.
L'esdeveniment va comptar una gran assistència de públic i per segon any consecutiu va ser tot un èxit.

25 aparicions
en xarxes socials

IMPACTE MEDIÀTIC

3.200 audiència en xarxes
15.000 audiència mitjans
Càlcul acumulat de la mitjana
de lectors de cada mitjà de
comunicació.

6.530 likes

Mitjans: La Vanguardia, 8Tv
Sense Rodes, Ràdio Terrassa.
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FOTOS CAMPAÑA – MERCADILLO SOLIDARIO
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FOTOS CAMPAÑA – MERCADILLO SOLIDARIO
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PATROCINADORES EVENTOS
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Els nostres comptes
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Com obtenim els nostres ingressos

NUESTRAS CUENTAS
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Com col·laborar

NUESTRAS CUENTAS

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-los és tota una experiència i és llavors quan et donas compte del molt que ens
poden aportar.
Si t'interessa la nostra feina i vols col·laborar amb el nostre projecte, estarem enormement agraïts.
Pots col·laborar amb nosaltres de diferents maneres:

30

Qui ha col·laborat

NUESTRAS CUENTAS
• Econòmicament:

• Contractant les nostres activitats formatives:

• Comprant els nostres productes del taller d'art:
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GRÀCIES PER FER-NOS VISIBLES!!
CONTACTE:
Sede social:
Passeig Manuel Girona, 41 Bajos, 2
08034 – Barcelona
Oficines:
Hotel d’Entitats Bellvitge
Agda. Mare de Déu de Bellvitge, 20 D.4
08907 – L’Hospitalet de Llobregat
655 810 001 / 690 93 05 39
info@nosomosinvisibles.org

SEGUIM:

www.nosomosinvisibles.org
facebook.com/nosomosinvisibles
twitter.com/nosomosinv_bles
youtube.com/user/nosomosinvisibles
instagram.com/nosomosinvisibles/
linkedin.com/nosomosinvisibles/
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