Treballem per millorar la qualitat de vida de les persones amb autisme

Memòria d’activitats 2020

º

PRESENTACIÓ
Classificada com a benèfica assistencial, i
inscrita en el registre de Fundacions de la
Generalitat de Catalunya amb el número
38, es va constituir l’any 1984, i és
reconeguda a nivell internacional com a
pionera en el desenvolupament d’accions i
serveis específics per a l’atenció i
tractament de les persones amb autisme.
Té com objectiu promoure, vetllar i ajudar
a les entitats sense ànim de lucre
dedicades al tractament i atenció de les
persones amb TEA, la conscienciació de
l’autisme a la societat, fomentar i
desenvolupar
projectes
d’investigació
científica, de formació i divulgació, així
com l’estudi de tècniques i mètodes de
treball per a la seva aplicació en
l’educació, l’assistència i la inclusió social
d’aquestes persones.

La tasca de la Fundació Congost Autisme
ha sigut i és especialment activa en el
desenvolupament dels serveis d’autisme la
garriga i en l’assessorament a altres entitats
nacionals i internacionals.
Promou l’intercanvi d’experiències amb
altres organitzacions i molt especialment
amb les que es dediquen a l’autisme. En
aquest sentit col·labora estretament amb
la Federació Autisme Catalunya.
La
Fundació
és
membre
organitzacions següents:

de

MISSIÓ

VISIÓ

VALORS

Millorar la qualitat de
vida de les persones amb
autisme

Ser una organització
referent en l’àmbit dels
trastorns de l’espectre
autista, especialment pel
que fa a les persones
greument afectades

Compromís
Dignitat
Expertesa
Innovació
Professionalitat
Sostenibilitat

les

PATRONAT

DIRECCIÓ

El patronat és l’òrgan suprem de decisió
de la Fundació.

Rebeca Sánchez. És llicenciada en
Administració i Direcció d’Empreses, amb
MBA i postgrau en Captació de Fons.

És l’encarregat de marcar les directrius
de la Fundació segons els seus estatuts.
Actualment està format per:

Presidenta
Marta Roca
Vicepresident
Ramon Casabona
Vocals
Anastasio López
Chantal Muls
Francesc Xavier Puig
Juan Carlos Oliver
Luis Guilera
Roger Oliver
Sílvia Viciana
Secretari (no patró)
Lluís Clusellas

UN ANY MARCAT PER LA COVID19
Presentem la memòria que fa referència
a un dels anys més estranys i complicats
que la societat ha viscut, i que ha estat
marcat per la pandèmia i totes les
conseqüències
sanitàries,
socials
i
econòmiques que està generant. La
COVID19 ha condicionat l’activitat
habitual de persones i organitzacions, i
ha sigut especialment severa amb els
col·lectius vulnerables, com és el cas de
les persones amb autisme.
La manca de material de protecció, el
confinament, les restriccions, etc. ens han
obligat a replantejar-nos aspectes per
poder seguir treballant per les persones
amb TEA i les seves famílies. Ha sigut un
any on hem hagut de posar el focus en
unes accions en detriment d’altres. Un
exemple és la celebració del Dia Mundial
de Conscienciació sobre l’Autisme el
darrer 2 d’abril de 2020, que va passar a
un segon pla per centrar els esforços en
la cerca de material de protecció i
desinfecció. El confinament i l’Estat
d’Alarma van aturar de forma sobtada
les activitats del Model de Vida Activa
que
impulsem,
però
malgrat
les
limitacions i la incertesa patida durant el
2020, no hem deixat de treballar per les
persones
amb
autisme,
impulsant
campanyes de captació de fons, donant
assessorament tècnic a entitats TEA,

fomentant nous projectes i adaptant-nos
a una velocitat vertiginosa al món digital.
El 2020 ha accelerat la transformació
digital iniciada fa uns anys, que seguirà
sent una línia estratègica durant el 2021.
Tot i les circumstàncies, hem seguit amb
l’activitat de representació institucional
participant, de forma telemàtica, en
l’Associació
Internacional
Autisme
Europa, de la que sóc vice-presidenta, la
Comissió Social de la Coordinadora
Catalana de Fundacions, la Asociación
Española de Fundaciones i també la
Confederación Autismo España.
Volem agraïr el suport que rebem de
fundacions com Antoni Serra Santamans,
Cotter-Mor, ONCE, La Caixa i Banco
Santander, entitats com Club Atlètic Les
Tortugues
i
Cinema
Alhambra,
i
ciutadans i cituadanes, ja que són clau
per poder desenvolupar la nostra tasca.
Finalment, volem agrair als professionals
que treballen per persones amb autisme,
el compromís, coratge, professionalitat,
responsabilitat, humanitat, capacitat
d’adaptació i dedicació que han
demostrat en aquest any tan difícil. Són
els herois i heroïnes de les persones amb
autisme i les seves famílies.
Marta Roca
Presidenta

ELS FETS MÉS DESTACATS DEL
2020

EN REPRESENTACIÓ D’AUTISME EUROPA
A “TOWARDS INCLUSION 2020”

PRE-ESTRENA BENÈFICA DEL FILM
“ESPECIALES”

La Presidenta de la Fundació, en
representació d’Autisme Europa, ha
participat a la conferència europea
Towards Inclusion 2020, organitzada per
la Comissió Europea conjuntament amb
l’European Expert Group on transition
from institutional to community-based
care (EEG).

Arrel de l’estrena de “Especiales” (Hors
normes), dels directors de la famosa
“Intocable” (Olivier Nakache y Éric
Toledano), Acontracorriente Films va
oferir de forma gratuita la pel·lícula per
fer una pre-estrena a benefici d’entitats
que treballen pel col·lectiu TEA. La
Fundació Congost Autisme, juntament
amb el cinema Alhambra de la Garriga
van organitzar la pre-estrena de
“Especiales” la recaptació de la qual va
ser destinada íntegrament al projecte
Autisme la Garriga.

Gener 2020

En l’acte es van celebrar els 10 anys de
treball per la desinstitucionalització de les
persones, i es van exposar els canvis
assolits per la xarxa EEG en la darrera
dècada.
Actualment encara hi ha més d’un milió
de persones vivint ens institucions a
Europa.

Febrer 2020

Basada en fets reals, mostra la realitat
d’una part del col·lectiu TEA sovint poc
visible: persones amb autisme amb grans
necessitas de suport.

EL PROJECTE A L’AIGUA! JA ÉS UNA
REALITAT

CAMPANYA DE MICROMECENATGE
EPISxTEA

Sota el lema “A l’aigua: autisme i
mobilitat reduïda”, la Fundació inicià una
campanya
de
crowdfunding
al
desembre del 2019 per adquirir una
cadira/grua adaptada per tal que
persones greument afectades per
autisme i amb mobilitat reduïda,
puguéssin accedir a la piscina.

La COVID19 està colpejant durament la
societat, i especialement les persones
amb TEA. Tenen autisme i no entenen de
distàncies de seguretat. Els EPIs són un
element de protecció imprescindible per
a elles i per als professionals que les
atenen.

Maig 2020

Gràcies a les aportacions rebudes a
través de la Migranodearena.org, la
recaptació de la Cursa Solidària Sant
Silvestre organitzada pel Club Atlètic Les
Tortugues de la Garriga, la pre-estrena
benèfica de “Especiales” als Cinemes
Alhambra i la col.aboració de l’Obra
descentralizada de la Fundació Bancària
La Caixa, tots els residents de Llar Cau
Blanc i Llar Cottet ja poden anar A
l’aigua!

Maig 2020

Vam impulsar una campanya de
captació de fons per adquirir materials
de protecció i desinfecció, elements
imprescindibles per protegir els usuaris i
els professionals d’atenció directa. La
campanya també va provocar una
onada de solidaritat de la gent de
l’entorn que va fer arribar directament
material de protecció i desinfecció a les
residències.
La
Fundación
Banco
Santader va fer una aportació de 5.000€.

LA FUNDACIÓN ONCE FINANCIA LA
CREACIÓ DE LA PÀGINA WEB
Juny 2020

Gràcies al suport econòmic de la
Fundación ONCE a través de la
convocatòria “Prioridades 2020” de la
Confederación Autismo España, la
Fundació ha creat una pàgina web
pròpia, una eina imprescindible per
acomplir les finalitats fundacionals, rendir
comptes i complir amb la llei de
transparència.
La web està dissenyada per donar
resposta a persones amb TEA, les seves
famílies i professionals que treballen amb
autisme, així com a totes aquelles
persones
i
entitats
que
vulguin
col.laborar.

JO TAMBÉ PUC: TREBALL AMB SUPORT
PER PERSONES AMB TEA I DI
Juny 2020vembre 2020

El projecte Jo també puc: treball amb
suport per persones amb autisme i
discapacitat intel.lectual associada, és
un element clau del model de vida
activa que defensem.
Amb la voluntat de contribuir, potenciar i
afavorir la millora de la qualitat de vida
de les persones greument afectades per
autisme, la Fundació ha signat un
conveni de col.laboració amb ASEPAC i
la Fundació La Caixa, per tal de dur a
terme aquest projecte.
Els participants milloren la seva integració
sociolaboral i el seu benestar físic i
emocional, i la seva autonomia personal.
La Fundació Cottet-Mor, propietària de la
finca on es desenvolupa el programa,
també dona suport a aquest programa.

ENS SUMEM AL MOVIMENT GLOBAL
GIVING TUESDAY: TEAsobreRODES

SUPORT A PROJECTES DE RESPIR I
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

La Fundació impulsà una campanya de
captació de fons per adquirir 6 cadires
de rodes manuals, necessàries per a que
persones amb autisme i mobilitat reduida
residents de Llar Cottet i Llar Cau Blanc,
es desplacin amb facilitat als tallers
ocupacionals i a la piscina. Les persones
amb autisme i discapacitat intel.lectual
associada pateixinen les conseqüències
d’un envelliment que arriba de forma
prematura i agreujada.

Durant el 2020 la Fundació ha cofinançat
projectes de Respir familiar i Atenció
integral a les famílies de persones amb
autisme, a les entitats APAFAC, ASEPAC i
Federació Autisme Catalunya.

Desembre 2020

El repte d’aconseguir 699€ a través de la
plataforma Migranodearena.org, es va
assolir en només 10 dies. Agraïm a totes
aquelles persones que van col·laborar
fent donatius i fent difusió de la iniciativa,
així com les que van fer arribar
directament cadires

2020

Aquests projectes han rebut també
finançament del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, a través de la
Convocatòria de subvencions de l’àmbit
social amb càrrec a l’assignació de l'IRPF.

SOM AL COMITÈ EXECUTIU D’AUTISME
EUROPA
2020

Marta Roca, presidenta de la Fundació
Congost Autisme, ha estat nomenada
Vice
Presidenta
de
l’Associació
Internacional Autisme Europa.
El Comitè Executiu de l’Associació és
l’òrgan operatiu que s’encarrega de
totes les qüestions pràctiques relatives a
la gestió d’Autisme Europa. Es reuneix
diverses vegades a l'any per prendre
decisions en nom d'Autisme Europa.
La seva composició pretén reflectir la
diversitat d’Europa, representant la
majoria de les regions geogràfiques i les
especificitats de tot l’espectre del
transtorn de l’Autisme. L’actual mandat
va del 2020 al 2024.

FORMEM PART DE LA COMISSIÓ
SOCIAL DE LA CCF
2020

Rebeca Sánchez, directora de la
Fundació, forma part de la Comissió de
l’Àmbit Social de la Coordinadora
Catalana de Fundacions. Les comissions
son espais de debat i trobada entre
fundacions d’un mateix àmbit per
generar sinèrgies i impulsar projectes
d’interès comú i el treball en xarxa.
Les fundacions d’aquest àmbit han
nascut, en molts casos, per donar
resposta a unes necessitats socials que
no estaven prou cobertes. Tot i el
confinament, el treball de la comissió ha
continuat de forma telemàtica. La
Comissió es constitueix formalment el 12
de gener de 2012, tot i que la seva
història comença l’any 2003.
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Les dades econòmiques a què fem referència en aquesta memòria estan sempre disponibles i amb més detall
a la pàgina web de la Fundació, juntament amb altra documentació relativa a l’entitat. Podeu consultar-la en
l’apartat Transparència.

@AutismeFundacio

info@autismefundacio.com

@FundacioCongostAutisme

+34 938 714 757

autismefundacio.com

Ronda del Carril, 75, 1r A

