És tot un plaer presentar-vos la memòria
de l’any.
2016 ha estat any de renovació i
d’impuls. Noves activitats per a la
petita infància i les seves famílies.
Projectes pioners per a infants i
joves, relacionats amb la música i
amb el lleure. Formació universitària
per a nous perfils laborals. La consolidació de l’Assemblea de Drets Humans i
l’elecció d’un dels seus membres com a representant de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual al Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat,
una fita important per a la participació de les persones en el teixit social. I un aniversari, el del nostre Servei d’Integració Laboral
«Col·labora» que ha fet 20 anys.
Amb el desig de fomentar la participació de persones i famílies,
hem iniciat el Concurs d’Idees i Projectes, per donar suport a propostes dirigides a millorar la qualitat de vida o per la conscienciació social.
De la nostra activitat mèdica, destacar-ne l’acord de col·laboració
amb l’Hospital de Sant Joan de Déu per portar a terme, conjuntament, el Programa de salut del nen sa amb la síndrome de Down.
Pel que fa a l’atenció a adults, hem inaugurat la Unitat Down - Alzheimer a l’Hospital de Sant Pau.

Fidels al nostre compromís en la innovació, el desenvolupament i
la qualitat de la prestació de tots els nostres serveis, en la nostra
activitat diària hem atès 1.898 persones. Han estat 2.415 les visites realitzades al Centre Mèdic Barcelona Down, i 2.759 el nombre
d’històries clíniques. I hem donat la benvinguda a 17 nadons!
Els espais de participació i influència a disposició de les persones
són una realitat consolidada. ÈXIT21 i l’Assemblea constaten que
si fomentem les capacitats de les persones, les persones esdevenen protagonistes de les seves pròpies vides.
Al 2017 l’Assemblea crearà comissions de treball sobre diferents
àmbits. Uns dels seus projectes és la realització de xerrades i conferències de conscienciació.
Iniciarem la constitució d’un Comitè de famílies: un òrgan que sigui via de comunicació estable i periòdica.
Serà, també, any de celebració dels 30 anys del Centre Mèdic Barcelona Down, i de la 17ena edició de les Jornades Internacionals
Barcelona Down.
Vull donar les gràcies a totes les persones, entitats, empreses i
particulars que ens donen suport.
I l’enhorabona a les persones amb la síndrome de Down, o discapacitat intel·lectual, per demostrar que una altra societat és possible.
Katy Trias Trueta

Directora general

Qui som
La Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD) és una entitat
privada sense ànim de lucre que treballa per a la millora de la
qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down o altres
discapacitats intel·lectuals. La Fundació es va crear el 1984 i
aquest mateix any va ser declarada d’utilitat pública.

La nostra missió
Un món en el qual les persones amb discapacitat intel·lectual
participin de forma plena en la societat, en igualtat de condicions que la resta de la població.

Els nostres objectius:

Treballar per a la millora de
la qualitat de vida de les
persones amb discapacitat intel·lectual.

Ser un òrgan permanent
d’estudi i recerca en els
àmbits mèdic, psicològic,
pedagògic i social.

Crear i millorar serveis que
responguin a la demanda
social, personal i familiar
de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Facilitar la total inclusió a
la societat de les persones
amb discapacitat intel·
lectual i el màxim grau de
benestar, autodeterminació, desenvolupament personal, respecte i dignitat.

Col·lectiu atès i àmbit d’actuació:
La FCSD atén persones amb síndrome de Down o altres discapaci- tot gràcies al seu Centre Mèdic Barcelona Down, és un centre de
tats intel·lectuals, i les seves famílies, al llarg de tota la seva vida. referència a nivell estatal i internacional, especialment a Europa i
Amèrica llatina.
La majoria de serveis de la Fundació tenen com a àmbit d’actuació
la ciutat de Barcelona i tot Catalunya. Tot i així, la Fundació, sobre-
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COORDINADORS
DE SERVEI
CDIAP
Marta Golanó, psicòloga clínica

Servei d’Atenció Terapèutica
Beatriz Garvía, psicòloga clínica

Jaume García, treballador social
Seguiment en l’Etapa Escolar
Cristina Gallart, psicòloga (fins juliol)

RESPONSABLES:

Artur Fernández, mestre i psicopedagog (des de setembre)

Atenció a les Famílies
Núria Ferrer, treballadora social

Servei de Temps Lliure i Formació
«Connecta»
Mercè Busquets, pedagoga (fins abril)

Centre de Documentació Begoña
Raventós
Elisabet Ramirez, bibliotecària

Adela Fernández, pedagoga (des de

Servei d’Atenció i coordinació de
voluntaris
Anna Ribera, integradora social (fins

maig)

Cristina Herreros, psicopedagoga (fins
Abril)

Lídia Torres, filòloga i educadora social
(des de juny)

Servei d’Integració Laboral «Col·labora»
Adela Fernández, pedagoga
Servei de Suport a la Vida Independent «Me’n Vaig a Casa»
Josep Ruf, pedagog

juliol)

Lídia Torres, filòloga i educadora social
(des de setembre)

D’aquestes 173 persones:
- 43 a jornada completa
- 47 a jornada parcial
- 29 personal extern
- 54 personal no remunerat

* Total de persones implicades a 31 de desembre de 2016

EQUIP DIRECTIU
Directora general
Katy Trias Trueta
Consultor extern a la direcció
Josep Ma Jarque (ACS)
Director tècnic de relacions externes
Màrius Peralta
Directora Financera i de RRHH
Ester Franquet
Responsable de Comunicació
Joana Castro
Responsable de Captació de fons
Laia Curcoll (fins setembre)
Ramon Villar (des de novembre)
Centre Mèdic Barcelona Down
Director Dr. Josep Ma Corretger
Responsable Unitat Alzheimer
Down Dr. Juan Fortea
Director assistencial i de recerca
Dr. Sebastià Videla

Aquest 2016 hem atès a

Hem realitzat

Usuaris atesos a cada servei

2.415

1.898

CDIAP (705)

visites al Centre Mèdic
Barcelona Down

persones i les
seves famílies

Seguiment en l’etapa escolar (106)

Atenció a les famílies (388)

Connecta - Oci (194)

Suport a la vida independent (93)

Connecta - Formació d´adults (119)

Atenció terapèutica (100)

Integració laboral (291)

Centre Mèdic Barcelona Down (672)

Serveis psicopedagògics
ATENCIÓ PRIMERENCA (CDIAP)*
El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca (CDIAP)
atén, de manera global, els infants de 0 a 6 anys que presenten algun
trastorn en el seu desenvolupament o que estan en risc de presentar-ne.
Any de creació: 1984

SERVEI D’INTEGRACIÓ LABORAL «COL·LABORA»*
Servei d’inclusió laboral en l’empresa ordinària que ofereix formació, una
borsa de treball, orientació i seguiment. Són els companys i caps els que
actuen com a suport natural de la persona, sempre amb l’assessorament i
col·laboració dels professionals de la FCSD. Aquesta metodologia, pionera
en l’inici, és un tret distintiu de la FCSD, ja que permet una integració molt
més efectiva i real. Enguany el servei ha celebrat el seu 20é Aniversari.
Any de creació: 1996

SERVEI DE SEGUIMENT EN L’ETAPA ESCOLAR
Intervenció i suport terapèutic en grups per facilitar el procés d’inclusió
en el període d’escolarització. Atenció a nens i joves d’entre 3 i 16 anys
escolaritzats a l’escola ordinària, suport als seus mestres i a altres professionals, així com a les seves famílies.
Any de creació: 1986

SERVEI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
Servei pensat per fomentar el benestar i la qualitat de vida a través de
l’orientació, la formació i la promoció d’activitats i programes de suport
com ara grups de pares, d’avis i de germans o trobades de famílies. En
aquests moments hi ha 12 grups en funcionament.
Any de creació: 1984

Nous projectes
La Fundació ha engegat nous
projectes i activitats durant
el 2016. A continuació en fem
un resum:

Acord amb l`Hospital Sant
Joan de Déu

Assemblea de Drets
Humans
Consolidació de l’Assemblea
de Drets Humans, pensada
com un espai obert que busca incidir en la societat a través de conferècies de conscienciació.

L’any 2016 hem signat un conveni amb l’Hospital Sant Joan
de Déu per portar a terme, conjuntament, el programa de salut del nen sa amb la síndrome
de Down.

Montserrat Vilarrasa, escollida
representant de les persones
amb discapacitat intel·lectual al
Consell Rector de l’Institut
Municipal de Persones
amb Discapacitat (IMPD)
És la primera
vegada que una persona amb discapacitat
intel·lectual representarà
el col·lectiu com a vocal al
Consell Rector de l’IMPD.
Va ser escollida en les
votacions que es van celebrar el 2 de juliol.

Primera Festa de Famílies del
servei de seguiment en l’etapa
escolar
Una jornada lúdica amb un ampli
ventall d’activitats, en la qual també vam informar sobre les novetats
del Servei. Vam disposar d’un espai
d’assessorament i orientació personalitzat, a disposició de les famílies, per poder donar resposta a
les seves consultes o dubtes sobre
l’escolarització dels seus fills.

Difusió i projecció exterior
Web

Butlletí anual en paper per als socis i sòcies.

Revista Mèdica Internacional sobre
la síndrome de Down. Revista quadrimestral. Dues versions (català i
castellà).

Tirada:

Tirada total:

1.500 exemplars

1.000 exemplars

A partir de 2017 aquestes publicacions seran únicament en format digital.

ON LINE:

EN PAPER:

Visites

100.775
83.292

Usuaris únics

82.334
62.883

Pàgines vistes

208.182
204.941

2016
2015

Persones amb discapacitat segons perfil etiològic

12%

1%

49%

Síndrome de
Down

7%

11%

Discapacitat
intel·lectual

18%

Transtorn
mental

Discapacitat
intel·lectual i física

Sense
discapacitat

2%

Discapacitat intel·lectual
i malaltia mental

En estudi

SERVEI DE SUPORT A LA VIDA INDEPENDENT «ME’N VAIG A CASA»*
L’objectiu del servei és donar suport perquè les persones amb discapacitat
intel·lectual puguin decidir on, com i amb qui volen viure. Me’n vaig a casa
ofereix el suport necessari perquè la persona assumeixi la cura de sí mateixa, la gestió de la pròpia llar i l’accés i la participació a nivell comunitari.
Any de creació: 2000 (experiència pionera a l’Estat espanyol)

SERVEI D’ATENCIÓ TERAPÈUTICA
Servei d’atenció psicològica, logopèdica i fisioterapèutica, adreçat a persones de totes les edats, amb la síndrome de Down o altres discapacitats
intel·lectuals, i a les seves famílies.
Any de creació: 2005

Divulgació i docència
La FCSD imparteix cursos i conferències per sensibilitzar sobre la
síndrome de Down, sobre la discapacitat intel·lectual en general i per
donar a conèixer la tasca realitzada.
A més, disposa del Centre de documentació Begoña Raventós, que
consta d’un fons bibliogràfic i audiovisual especialitzat en discapacitat
intel·lectual, de lliure accés. El 2016
s’han realitzat:

12 cursos i seminaris
627 assistents

18 conferències
1.696 assistents

a la
127 consultes
biblioteca
13.603 referències bibliogràfiques

SERVEI DE TEMPS LLIURE I FORMACIÓ «CONNECTA»
El Servei de Temps Lliure «Connecta» neix de la fusió dels Serveis de Formació d’Adults i d’Oci amb la finalitat d’oferir atenció integral i suport a les
persones amb discapacitat intel·lectual, majors de 18 anys, sobre les diverses possibilitats que proporciona el temps lliure.
«Connecta» proposa activitats d’entreteniment, possibilita espais per a
conèixer gent i ofereix els suports necessaris per a què les persones puguin
decidir, realitzar i gaudir d’activitats en el seu temps lliure.
Any de creació: 2015 (fruit de la fusió de dos serveis, amb trajectòria des
de 1988)

* Serveis amb certificat de qualitat aprovat ISO 9001:2008

Activitats consolidades
Colònies del servei de seguiment en l’etapa escolar
Per primera vegada a la Fundació,
un grup d’infants del Servei ha
gaudit d’unes colònies de cap de
setmana a la Residència Infantil
La Carral, a Lleida. Les famílies han
valorat molt positivament aquesta
iniciativa i han constatat el grau de
maduració dels
seus fills i
l’alegria amb
que han
viscut
l’experiència.

Espai familiar de joc
Activitat dirigida a nens i nenes
amb síndrome de Down de 0 a 5
anys i les seves famílies.
És un espai de joc i de relació en el
que els més petits poden explorar
i relacionar-se entre ells, i les famílies poden compartir l’experiència
d’educar y fer crèixer els seus fills,
resoldre dubtes sobre el seu desenvolupament i rebre informació
sobre aspectes relacionats amb la
seva criança.

La Fundació organitza activitats
regularment per conscienciar la
població i afavorir la creació de
trobades i espais de creixement
mutu per a famílies i professionals. Moltes d’elles compten amb
el patrocini de col·laboradors externs, als qui agraïm la seva implicació.

Mostra de teatre
Representació de diferents escenes interpretades pels grups de
Teatre de la Fundació.

X Trobada de famílies
Amb la participació del
periodista Xavier Coral.

Un projecte de comunicació gestionat per persones amb discapacitat intel·lectual per fer sentir la seva veu a
un públic heterogeni i fer del dret a la paraula una realitat per a tots i totes.
Entrevistes audiovisuals:
Cesc Gay, director de cinema, guionista i guanyador d’un Goya.
Xavi Coral, periodista.
Josep M. Mainat, membre de La Trinca i productor
televisiu.
Edgar Prat, professor del curs de Drets Humans
i membre de l’Assemblea de Drets Humans de la
FCSD.

Sergi Loughney, director de la Fundació Abertis.
Sílvia Soler, escriptora i periodista.
Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
Lluís Permanyer, historiador i cronista de la ciutat
de Barcelona.
Dr. Agustí Serés, genetista, coordinador del Centre
Mèdic Barcelona Down durant 30 anys.

Articles publicats:

543 entrades

Anna Vives i Marc Vives, Fundació Itinerarium.
Tino Soriano, fotògraf.

Centre Mèdic Barcelona Down (CMBD)
CMBD és un centre especialitzat en medicina
preventiva i diagnòstica, exclusiu per a persones
amb síndrome de Down. Està format per un grup
coordinat de 23 professionals repartits en diferents especialitats i gabinets.
La seva finalitat és detectar, prevenir i/o pal·liar
els problemes de salut que aquestes persones
poden presentar.
Gràcies al CMBD i les seves més de 2.700 històries clíniques, la FCSD va crear la primera base
de dades mèdica específica per a la síndrome de
Down i ha elaborat diferents estudis de recerca
biomèdica propis i en col·laboració amb altres
institucions públiques i privades.
Any de creació: 1987

L’Hospital de Sant Pau i la Fundació Catalana
Síndrome de Down inauguren la Unitat Alzheimer - Down
El nou espai, al Pavelló Santa Victòria de Sant
Pau, permetrà millorar la qualitat en l’atenció
dels pacients amb la integració en un sol espai
de l’atenció neurològica adulta de les persones
amb síndrome de Down de Catalunya.
La Unitat és l’embrió de l’International Sant Pau
Alzheimer & Down Barcelona Institute (ISADI).

La FCSD promou la investigació sobre la síndrome de Down, a través de la convocatòria de
dos premis:
Premi Biennal d’Investigació Ramon Trias Fargas, adreçat a institucions científiques o acadèmiques.

Promoció de la recerca
La Fundació realitza recerca en l’àmbit biomèdic, psicològic, pedagògic i social.
El 2016 es va treballar en 7 investigacions, en:
- Psicologia clínica infantil
- Neurologia infantil
- Neurologia
- Neuropsicologia

Cooperants KanGo
Un projecte d’inclusió laboral que
té per objectiu optimitzar l’ús del
transport públic com a mitjà de
desplaçament per anar a l’escola.
Projecte en col·laboració amb
l’Ajuntament de Barcelona, TMB i
Fundació Abertis.

XVI Concurs Treball de Recerca sobre la persona
amb la Síndrome de Down, dirigit a estudiants

En col·laboració amb
Hospital Sant Joan de Déu
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Hospital del Mar

de Batxillerat. Premi entregat a Cèlia Domingo
Gòdia, de l’Institut Arabell de Lleida, pel seu treball «Què li passa al meu germà?».

Centre de Tractaments Carrilet

Conferències sobre Drets Humans
i Discapacitat
Les persones participants als cursos i a l’Assemblea de Drets Humans de la Fundació han realitzat
diferents conferències.

Projecte de sensibilització
escolar
S’han realitzat 6 sessions de conta-contes de sensibilització per
a 4 escoles d’educació infantil i
primària on estudien nens i nenes
amb la síndrome de Down.

PARTICIPACIÓ EN ALTRES
ACTIVITATS
· Dia Mundial de la Poesia
· Diada Solidària al Camp Nou
· Trobada de famílies d’ Espai21
· Campanya de conscienciació en el
camp del RCD Espanyol
· Giving Tuesday

Festa del Pare Noel
Una de les celebracions més emblemàtiques en la que els més petits
són els protagonistes.

Aparicions als mitjans
La Fundació té una forta presència als mitjans de comunicació.
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TOTAL
41

14 d’aquestes
han estat en mitjans de referència pel seu àmbit
d’influència i la
seva difusió.

Factors econòmics
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

2016

2015

Ingressos d’explotació

3.329.879

3.297.901

Subvencions i donatius

2.948.368

2.932.758

381.511

365.143

Despeses d’explotació

3.238.628

3.314.305

Personal

2.620.309

2.635.360

559.871

615.916

Tributs

58.449

63.028

Subvencions oficials de capital

28.148

35.325

Amortitzacions

89.122

92.828

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

30.277

(73.907)

Ingressos financers

4.411

18.922

Despeses financeres

16.503

23.133

(12.092)

(4.211)

18.185

(78.118)

-256

1.356

17.930

(76.762)

Activitats i prestació de serveis

Serveis externs, subministraments i altres

RESULTATS FINANCERS
RESULTAT ACTIVITATS ORDINÀRIES
RESULTATS EXTRAORDINARIS
RESULTAT

El servei té acords de col·laboració amb més de 90 empreses de diferents sectors.

Empreses compromeses amb la inclusió laboral:
A Taula
Abacus
ABD
Àgora Events
Ajuntament de Castellcir
Alcampo
Ara Educació
Associació Lleure Baix
Bama-Geve
Ban-Kubo
BBVA
Bon Preu
Can Ravell
Can Xurrades
Caprabo
Centre Mèdic Teknon
Clece
Club Lleuresport
Col·legi Mare de Déu de la
Soletat
Companyia General Càrnia
Complejo Mar Bella SA
(Residencia las Acacias)
Consorci d’Educació de
Barcelona
Cordón Abogados
Cosmocaixa
Decathlon
Departament de Treball,
Afers Socials i famílies
Departament de Cultura
Departament
d’Ensenyament
Dunkin Coffe
Entregosso’s
Establiments Viena, SA
Escola Guinardó

Eventos con Alma
Metrovacesa
Expo Hoteles & Resorts
Mitsubishi Motors
F. Roca
Mutua Universal
Flex-n-gate
Nagual Alimentació
Floristeria Navarro
Naïfar-Salessians
Foment Ciutat Vella
Rocafort
Fruitbull
Nargy, S.L.
Fundació Abertis
Onlyorto
Fundació Basquet Català
Ortogym
Fundació Catalana de
Parc Científic de
l’Esplai
Barcelona
Fundació Cim d’Estela
Parlament de
Fundació Escolàpies
Catalunya
Gaes
Plana Artús i AsGaudí Experiència
sessors
Gestiser 2002, Sl
PricewaterhouseGrupo Eatout
coopers Auditores
Grupo Planeta de Agostini
Reig Jofré
Guàrdia Urbana de Barcelona Residencia Los
H&M
Tilos
Hotel Hilton
Respira Energia
Hotel Melià Sitges
Santiveri
Husa Hoteles
SCYTL
Invent-Farma
Seat Catalunya
IPSE Escola Parroquial
Motor
ISS Gelim
Sellbytel Group
La Cerveseria
Senfo
La Salle
Tento
La Xarxa
Tickets
Laboratoris Ferrer
Vall d’Hebron InstiLactuca
tut de Recerca
Laie Pedrera
Los Bellota
FORMEM PART DE:
Lúdic 3, SCCL
Massimo Dutti
Mediapro
Medichem

BALANÇ DE SITUACIÓ

2016

2015

Actiu no corrent

1.429.348

1.437.125

Actiu corrent

3.020.380

3.059.872

TOTAL ACTIU

4.449.727

4.496.997

Patrimoni net

3.656.896

3.657.000

Passiu no corrent

386.610

408.709

Passiu corrent

406.221

431.288

TOTAL PASSIU

4.449.727

4.496.997

Empreses i fundacions col·laboradores
Abacus
Amgen
ARAG
AVD – Audiovisuales Data
Banc Sabadell
Barruguet
Bebé Dué
Carrefour el Prat
Casa Tió
Cementos Molins
Coca-Cola Iberian Partners
Consum
Corresponsables
Cotton Reus
DABA - Nespresso
Deliveroo
Diari Ara
E.I.N.A. Empresa
d’Inserció No a l’Atur,S.L.
El Rinclowncito – Merche
Ochoa
Events & Technology
Fundació Antoni Serra
Santamans
Fundació Castell de
Peralada
Fundació Josep Botet

Fundación MªFrancisca de
Roviralta
Fundació Privada Mir Puig
Fundació Privada Sert
Fundació SETBA
Fundación Ordesa
Fundación Probitas
Futbol Club Barcelona
Grifols
Grup Promentada
Havas Media
Hermex
Hotel Arts
Ibertrac
IDEC
Institut Sant Joan
Invest for Children
Jovi
Jugar i Jugar
Keisy Supermercat
La Mallorquina
Laboratoris Esteve
Laie
Led Bcn
Llibreria Al·lots
MasGourmets
Miquel Rius

Món d’Oci
Mr.Wonderful
Obra social “la
Caixa”
ONCE Catalunya
Òptica Llobet
Òptica Segarra
Permondo
Restaurant La Pepa
Roncato
SAT! Sant Andreu
Teatre
SoftVic
StarTrans
Subarna
Teatre Tantarantana
Tick Translations
Torraspapel
Travelfast
Tresserra Collection
Turris
Vavava
Video Instan
ViforPharma
Zenit Hoteles
Zoom animaciones

Col·labora
El Servei d’Integració Laboral «Col·labora» impulsa l’inclusió de persones
amb discapacitat intel·lectual en diferents empreses a través de: recerca
d’empreses i borsa de treball, formació i orientació professional i assessorament a les empreses.

291
persones beneficiaries
d’aquest servei

146

145

estan contractades
en empreses

estan en procés de
formació i recerca
de feina

Premis i reconeixements
Al llarg dels 30 anys de trajectòria, la Fundació ha rebut nombrosos premis i reconeixements. A continuació detallem els més destacats:
2014

Placa al Treball del President Macià de la Generalitat de Catalunya, en reconeixement a la tasca realitzada en matèria d’inserció laboral, pel
Servei d’Integració Laboral «Col·labora»

2012

Premi Ramon de Teserach, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, per al Centre Mèdic Barcelona Down

2010

Premio Reina Sofía de Prevención de la Discapacidad, al Centre Mèdic Barcelona Down

2009

Creu de Sant Jordi a la FCSD

2008

Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a Montserrat Trueta, presidenta del Patronat
de la FCSD

2007

Medalla d’or de Cruz Roja Española a la FCSD

2004

Medalla d’Honor del Parlament, categoria or, a Montserrat Trueta

2002

Premi Extraordinari de la 1a Edició dels Premis de Catalunya d’Educació, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a la FCSD

1993

Premi Relacions Públiques Catalunya 92 a la FCSD

1992

Creu de Sant Jordi a Montserrat Trueta

20è ANIVERSARI DE
«COL·LABORA»
L’any 2016 ha estat també l’any
del 20è Aniversari del Servei
d’Inserció Laboral «Col·labora».
El nostre més sincer agraïment
a totes les empreses que ens
acompanyen en aquest camí fent
seva la nostra missió, confiant
en les capacitats i les habilitats
de les persones, incorporant-les
en els seus equips com a un
treballador més, contribuint a
que assoleixin un major grau
d’autonomia i seguretat.

FORMEM
PART
DE: DE:
FORMAMOS
PARTE
ACTAS, Associació Catalana de Treball amb Suport | AESE, Asociación Española de Empleo con Apoyo | Asociación Española de Fundaciones | Coordinadora Catalana de Fundacions | DINCAT, Discapacitat Intel·lectual Catalunya | Down España, Federación Española de síndrome de Down | DSMIG,
Down Syndrome Medical Interest Group | EDSA, European Down Syndrome Association (la FCSD n’és cofundadora) | FEAPS, Confederación Española
de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual | Inclusion Internacional | Trisomy 21 Research Society | UCCAP, Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
AMB EL SUPORT DE:

Fundació Catalana Síndrome de Down · c. Comte Borrell, 201-203 entl. · 08029 Barcelona · 93 215 74 23 · general@fcsd.org · www.fcsd.org
www.exit21.org ·
facebook.com/fundaciocatalanasindromededown ·
@FCSDown

