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Què ha passat l ’ a ny 2016?

http://aisayuda.org/
http://aisayuda.org
https://plus.google.com/101710520076899119780/posts
https://www.youtube.com/channel/UC8_LkmflCKMVlABWshXPzNA
https://www.instagram.com/aisayuda/
https://www.instagram.com/aisayuda/
https://www.facebook.com/AIS-ayuda-a-la-infancia-sin-recursos-379565005469914/
https://www.facebook.com/AIS-ayuda-a-la-infancia-sin-recursos-379565005469914/
https://twitter.com/aisayuda
https://twitter.com/aisayuda


MISSIÓ
Promoure l ’oci i la inclusió socia l
Oferir activitats adaptades
Promocionar i fomentar accions de voluntariat
Donar atenció, suport i respir a les famí l ies
Sensibi l itzar a la societat

VISIÓ
Suport i assessorament
Integració i inclusió socia l
Oci compartit
Trebal l en xarxa
Propostes innovadores

VALORS
Entrega gratuïta i generosa
Respecte, inclusió i reconeixement
Igualtat
Sensibi l ització i compromís

M’emociona mencionar tot el que 
hem aconseguit al llarg de l’any 
2016, remarcant que és principal-
ment gràcies l’esforç i il·lusió de tots.
Sumem 9 anys de feina incansable. 
Voluntaris dedicant moltes hores 
d’entrega gratuïta, confiant incondi-
cionalment i tirant en davant activi-
tats, projectes i il·lusions.

Destacar el gran reconeixement 
atorgat a l’entitat, el passat 22 de 
novembre de 2016, quan ens van 
concedir la Medalla d’Honor de 
la Ciutat de Barcelona. Aquest 
guardó el rep AIS Ajuda, per la gran 
tasca que junts portem a terme. Grà-
cies als que us involucreu, als que 
confieu, creieu, defenseu i  dediqueu 
temps, ganes i coratge per a visualit-
zar el nostre projecte i resultats.

Creixem en número de voluntaris, 
participants amb diversitat funcional, 
varietat de programes i famílies i pro-
fessionals que confien en nosaltres.

Al gener vam llançar el projecte 
Enrotlla’t, tallers adaptats i inclu-
sius entre persones amb diversitat 
funcional i voluntaris, escolars i 
treballadors d’empreses, en qualitat 
de Responsabilitat Social Corporativa 
(RSC); fent mones de Pasqua i roses 
de Sant Jordi a partir de rotlles de pa-
per reciclats. El projecte presenta una 
bonica forma de fer regals solidaris, 
entregant-los a voluntaris; agraint 
principalment el seu altruisme.

També estrenem els tallers culi-
naris solidaris ¿cocinÁIS?, que 
ens ajuden a autogestionar-nos. Fo-
mentem el treball de l’entitat, de-
senvolupant la creativitat, habilitats 
i interessos culinaris d’aquells qui 
participen.

Finalment m’alegra anunciar-vos que 
el proper 2017 presentarem la 3a 
edició d’AISBAND a la sala Luz 
de Gas de Barcelona, amb noves co-
reografies, cares i col·laboracions. 
Quan les coses es fan amb entusiasme 
i esforç el resultat és satisfactori.

Hem complert amb els objectius pro-
posats i ens atrevim a proposar-nos 
nous reptes, ja que tot això és pos-
sible gràcies a la dedicació de tots. 
GRÀCIES socis, col·laboradors, que 
ens atorgueu subvenciones i premis, 
voluntaris, participants, professionals, 
familiars i amics.

Treballem per la inclusió de les per-
sones, independentment de les seves 
capacitats, promovem oci, aprenem 
i gaudim de cada moment, acom-
panyant a tots aquells que s’uneixen 
a nosaltres, formant i incloent-los a 
totes les activitats i projectes que sigui 
possible; a més de fomentar valors.
Us animo a que continuem sumant 
persones al nostre equip, a que com-
partim i avancem junts.

Mª Lourdes Arqués Huguet
Presidenta de AIS

BENVINGUTS A AIS

JUNTS 
SUMEM
CAPACITATS
I PROMOVEM
LA INCLUSIÓ
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EQUIP 
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¿ CO CINÁI S?

S OMNI S  COMPARTITS

http://www.aisayuda.org/proyectos/
http://www.aisayuda.org/proyectos/
hhttp://www.aisayuda.org/proyectos/
http://www.aisayuda.org/sobre-ais/equipo/
http://www.aisayuda.org/sobre-ais/equipo/
http://www.aisayuda.org/voluntariado/quiero-ser-voluntario/
http://www.aisayuda.org/colabora/
http://www.aisayuda.org/voluntariado/quiero-ser-voluntario/
http://www.aisayuda.org/colabora/


Nata l i a i  Edu , 
vo l untari s des de l s 

14 anys, 
A i gua freda . 

Març de l 2016

8 99

HAN COL · LABORAT: 

Fo rmaci on s
Motivem als nostres voluntaris a 
formar-se en:

q Curs de monitors d’oci i temps lliure.

q Curs de Primers Auxilis.

q Cada sortida de cap de setmana, curs d’1 
hora, impartit per una de les coordinadores i 
infermeres voluntàries de l’Entitat.

q Curs de manipulació d’aliments.

q Curs de gestió i protecció de dades. 

VOLUNTARIS
Passen els anys i seguim 
creixent en el número de 
persones que ens acompa-
nyen en els nostres projectes 
i activitats. Treballem con-
juntament amb la finalitat 
d’aconseguir els nostres ob-
jectius. Ens alegra veure que 
cada dia hi ha més persones 
voluntàries, que de manera 
altruista, comparteixen el seu 
temps i energia.

Un cop coneixes el món del 
voluntariat, tot el que t’aporta 
i aportes als altres, desenca-
dena un compromís i fidelitat 
admirable.

El creixement en valors i 
capacitats per part dels 
voluntaris, i la il·lusió amb 
la que la reben  les persones 
amb discapacitat, és gratifi-
cant i reconfortant com per a 
seguir perseguint la nostra mis-
sió. Un somriure val més que 
mil paraules, i aquest és el mo-
tor per a tot l’equip humà que 
forma AIS Ajuda.

La gestió del voluntariat 
en cada projecte es basa 
en el Pla de Voluntariat de 
l’Entitat, assegurant-nos de 
formar-los, acompanyar-los 
i donar suport sempre que 
sigui necessari.

429 
 VOLUNTARIS

V
O
L
U
N
T
A
R
I
S

ALORS
A TRUISME

I CLUSIÓ
PRENENTATGE

NTEGRACIÓ
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vo luntari o@a i sayuda . o rg

Comptem amb 
voluntaris de totes les 
edats. Molts d’ells han 

crescut amb nosaltres, igual 
que ells ens han 

vist créixer.

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici/index.html
http://www.barcelona.cat/ca/
http://www.aisayuda.org/voluntariado/quiero-ser-voluntario/
http://www.aisayuda.org/voluntariado/quiero-ser-voluntario/
http://www.aisayuda.org/voluntariado/quiero-ser-voluntario/
http://www.aisayuda.org/voluntariado/quiero-ser-voluntario/
http://www.dincat.cat/ca/
http://voluntaris.cat
http://www.ub.edu/voluntariat/
https://www.caixabank.com/responsabilidadcorporativa/empleados/voluntariadocorporativo_es.html


PROGRAMA DE
VOLUNTARIAT
OBJETIU: consolidar el volun-
tariat a través de la formació, 
suport i acompanyament.

PROGRAMA
ASSISTENCIAL
OBJETIU: millorar la qualitat 
de vida de les persones amb 
discapacitat, a través de l’oci 
compartit i la inclusió social 
amb voluntaris.

PROGRAMA DE
SENSIBILITZACIÓ
I INCLUSIÓ
OBJETIU:  potenciar la partici-
pació social i igualtat entre 
col·lectius.

FÀBRICA DE SOMRIURES
CLUB QUIPERS
AIS INTERNACIONAL

PROJECTES

JO CUINO TU PINTES
AISBAND
AISNADAL
ENROLLA’T
¿COCINÁIS?

PROJECTES

NOUS
2016

GRUPS ACTIUS
EMPRESES AMB RSC
ESCOLES I UNIVERSITATS

PROJECTES

P ROJE CTE S  ACTIUS

10 11

Grup de Fàbri ca de 
Somriures a l a sor-
tida a l a L l obeta ,

A i gua freda . 
Març de l 2016



Veterans
21%

Adu l ts
10%

Famílies
4%

HAN COL·LABORATJOVES
IMPLICACIÓ
VALORS
FUTUR 
Aquest any hem impartit 
13 xerrades a escoles i 
2 a universitats.

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT
GRUPS ACTIUS - ESCOLES I UNIVERSITATS

FAMÍLIES
AUTOESTIMA
COMPARTIR

P ROJE CTE S  ACTIUS

12 13

13

VETERANS
ORGANITZACIÓ
CAPTACIÓ
CREACIÓ

ADULTS
EXPERIÈNCIA
CONEIXEMENT
SENSIBILITZACIÓ
VALORS

Joves
65%

http://escuelateresiana.com
http://www.santmarc.com/digimarc/
http://www.stpauls.es
http://www.santignasi.fje.edu/es
http://www.lfb.es/es/bienvenidos.html
http://www.jmsanger.com
http://www.aisayuda.org/proyectos/programa-voluntariado/
http://www.institutmontserrat.cat
http://www.uaoceu.es/voluntariado
http://fundacionmaryward.org/contenido/Voluntestimonios.html
http://www.ub.edu/voluntariat/
http://www.sagratcorsarria.com/es/ampa/voluntariado/
http://www.uic.es/ca


WIN-WIN  
TOTS HI GUANYEM !
Gràcies als nostres programes 
específics adaptats i a la for-
mació dels nostres voluntaris, 
aconseguim la transmissió de 
valors i la sensibilització entorn 
a la discapacitat i el voluntar-
iat. Ens basem en les vivèn-

cies reals relacionades amb 
la cooperació, la consecució 
de reptes o la resolució de 
conflictes que condueixen a 
facilitar la cohesió d’equips.

Realitzem diferents activitats 
que s’adapten a les necessitats 
i objectius de cada empresa. 
Alguns exemples d’activitats 
de RSC en empreses són: 

treballs manuals, acompa-
nyaments, xerrades de sensi-
bilització, activitats lúdiques, 
regals solidaris o esmorzars 
solidaris, entre d’altres. 

A més acceptem excedents 
i donacions d’empreses, ja 
siguin materials o aliments, 
distribuint-los a altres entitats 
que els necessitin.

523 hores de 
DEDICACIÓ VOLUNTÀRIA

Ens han ajudat a ajudar a partir d’activitats i jornades de Responsa-
bilitat Social Corporativa:

8  tallers de SENSIBILITZACIÓ 
i TREBALL INCLUSIU entre persones amb 
discapacitat de di ferents centres i persones 
provinents de di ferents empreses.

B ENEFICIARIS VOLUNTARIS

QUÈ HEM FET L ’ANY 2016?

RESULTATS

HAN COL · LABORAT:

614 111

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT

EXPLICA-HO 
A LA TEVA
EMPRESA

      voluntarios@aisayuda.org

PROJE CTE S  ACTIUS

14 15

Ismae l i  un vo l un-
tari de Te lefòn i ca 

co l · l aborant a
AISNADAL . 

Octubre 2016

http://www.aisayuda.org/proyectos/programa-voluntariado/
http://www.aisayuda.org/voluntariado/quiero-ser-voluntario/
http://www.fundaciontelefonica.com/voluntarios
http://engie.es
http://www.ciong.org
http://www.casamas.com
https://www.caixabank.com/responsabilidadcorporativa/empleados/voluntariadocorporativo_es.html
http://www.gbtspain.com/es
https://www.castroexclusiveresidences.com
http://spain.marsh.com
https://www.uci.es
https://www.minsait.com/es
http://www.gruposifu.com
http://www.santalucia.es
http://www.viajeselcorteingles.es
http://www.proquibsa.com/castellano/index.asp%3Fver%3Dproductos
http://www.sca.com/spain
http://www.aisayuda.org/proyectos/programa-voluntariado/empresas-rsc/


Grup de Fàbri ca de 
Somriures, a l a sortida 
a Can Ma i o l ,  G i rona . 

Octubre 2016

6 sortides de cap de setmana
2 sortides de 3 d ie s
2 sortides d ’ 1 d i a ( sense pernoctar )
1  sortida d ’ una setmana a l ’ e sti u
12 . 937 hores de ded i caci ó vo l untàri a 

A cada sortida han participat una mitja de: 20-25 
usuaris amb discapacitat, de suport generalitzat i 
extens, 90% amb mobilitat reduïda. Acompanyant-
los 4 coordinadors, 8 monitors titulats, 1 metge, 3 
infermeres, 20 adolescents de 14 a 18 anys, i 20 
joves majors d’edat, aconseguint una atenció per 
sobre d’1/1. Tot l’equip esmentat és íntegrament 
voluntari.

BENEFICIARIS VOLUNTARIS614 111214247

RESULTATS

Volem agrair la col·laboració de Mi Aportación 
pels regals entregats gràcies al projecte “Reyes Ma-
jos” i a Grupo SIFU i Global Bussines Travel, per la 
col·laboració econòmica que ens van fer per a cobrir 
l’entrega de regals de reis a diferents usuaris amb 
pocs recursos, provinents de diferents entitats amb 
les quals treballem en xarxa.

QUÈ HEM FET L ’ANY 2016?

VOLS FABRICAR
SOMRIURES?

voluntarios@aisayuda.org

HAN COL · LABORAT:

PROGRAMA ASSISTENCIAL

P ROJE CTE S  ACTIUS

1716

17

Aquest és un projecte que ofereix 
respir a famílies amb fills amb plu-
ridiscapacitat al seu càrrec i també 
a persones amb discapacitat resi-
dents en residències, oferint-los a 
tots ells oci compartit, conjuntament 
amb persones voluntàries de totes 
les edats i perfils.

Potenciem la integració, transmis-
sió de valors i suport a tots aquells 
que participen, independentment 
de la seva condició.

Les sortides són possibles gràcies a 
la participació d’un ampli equip in-
volucrat, tot voluntaris, de totes les 
edats; incloent-hi coordinadors i un 
equip mèdic.

Estem orgullosos de destacar que 
actualment el programa abasta 
sortides de 1, 2 i 3 dies, i d’una 
setmana.

http://www.miaportacion.org/
http://www.barcelona.cat/ca/
http://www.diba.cat/
http://www.aisayuda.org/voluntariado/quiero-ser-voluntario/
http://www.gruposifu.com
https://www.caixabank.com/responsabilidadcorporativa/empleados/voluntariadocorporativo_es.html
http://www.gbtspain.com/es
http://www.ccfundacions.cat/fundacions/fundacio-antoni-serra-santamans
https://www.fcmb.org/index.php/ca/
http://www.aisayuda.org/proyectos/programa-asistencial/fabrica-sonrisas/
http://www.aisayuda.org/proyectos/programa-asistencial/fabrica-sonrisas/


L ’O l ivi a ,  l a Irene 
i l a Món i ca corrent a 
l a cursa de la M i l l a 
So l i dàri a de Sarri à .

Octubre 2016

Xarxa de vo l untari s per necessi tats esporàd iques
A partir del treball en xarxa amb diferents enti-
tats i institucions que donen suport a col·lectius 
en risc d’exclusió social: persones amb diversitat 
funcional, 3a edat, nens... gestionem i coordinem 
a voluntaris de l’entitat per a poder cobrir dites 
necessitats puntuals que puguin demanar-nos, 
acompanyant-los o donant suport a les sortides, 
actes benèfics, esdeveniments...

Això ens enriqueix i ens fa grans a tots, fent pos-
sible l’oci de tots aquells que a vegades tenen més 
dificultats d’accessibilitat.

Poden formar part del “CLUB QUIPERS” totes 
aquelles persones majors de 7 anys que vulguin 
dedicar part del seu temps ajudant als altres. 
S’apunten al Club, i cada cop que hi ha una ne-
cessitat puntual s’envia un correu electrònic amb la 
informació i el voluntari decideix si pot atendre-la.

13 sortides amb usuari s de l co l · l egi  d ’ educaci ó especi a l  E stim i a
6 acompanyaments amb usuari s de l co l · l egi  d ’ educaci ó especi a l  Nad i s
47 vo l untari s de suport a d i ferents centres resi denci a l s
2 ta l l e rs de caracteri tzaci ó a Nad í s,  gràci e s a l ’ e s co l a Thuya
15 ta l l e rs so l i dari s amb la Fundaci ó Estim i a i Joan Tria s
52 vo luntari s han donat suport en 4 mercats so l idari s organ itzats per AIS
2 .273 hores de ded i caci ó vo l untàri a
A cada sortida han parti ci pat d ’1-8 vo l untari s segons l a necessi tat

 

BENEFICIARIS VOLUNTARIS614 11173204

QUÈ HEM FET L ’ANY 2016?

T ’ANIMES A
SER QUIPER?

voluntarios@aisayuda.org

RESULTATS

HAN COL · LABORAT:

PROGRAMA ASSISTENCIAL

P ROJE CTE S  ACTIUS

18 19

19

http://www.barcelona.cat/ca/
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/serveis.jsp%3Ftema%3D500112
http://www.aisayuda.org/voluntariado/quiero-ser-voluntario/
http://www.aisayuda.org/proyectos/programa-asistencial/club-quipers/
http://www.aisayuda.org/proyectos/programa-asistencial/club-quipers/


La Ri ti  i  l ’ Ò scar, 
a l  Nepa l .

Ju l i o l  2016

COM AJUDEM DES D ’AIS?

2016 – Nepa l Orfenat Sundarijal Children’s Home.

2014 – Ghana (À fri ca )  Orfenat de Joo.

2013 – Ma law i (Á fri ca )  Hospital de Linuky. 3 orfenats i la 
posada en marxa d’una casa de voluntaris en col·laboració 
amb Active África. 

2012 i 2011 – Camerun (À fri ca )  Suport en hospital i orfenat.

2010 – Huancarama (Perú)  Suport a dos orfenats dels Andes 
peruans. Crónica del Mundo al Revés. 

2004 – Ghana (À fri ca )  Atenció mèdica i revisions a 6 or-
fenats. En col·laboració amb Orphanage África. 

Des de l’any 2010 recolzem projectes rela-
cionats amb la infància sense recursos a tot 
al món: traslladem equips mèdics i volunta-
ris de cooperació internacional. 

Els viatges de voluntariat internacional es 
realitzen durant els mesos de juliol i agost, 
amb una duració de 3 a 8 setmanes.

Per a poder col·laborar amb nosaltres és 
necessari haver realitzat un mínim de 2 
anys de voluntariat local.

Des d’AIS ajudem per a què les empreses s’impliquin aportant 
materials, aliments i medicació. Nosaltres difonem l’acció inter-
nacional que portaran a terme els voluntaris i així s’afavoreix 
la RSC dins les empreses.

PAÏSOS EN ELS QUE HEM COL · LABORAT:

HORES DE DEDICACIÓ VOLUNTÀRIA 20166142 .088

RESULTATS

HA COL · LABORAT:

PROGRAMA ASSISTENCIAL

P ROJE CTE S  ACTIUS TU TAMBÉ
POTS AJUDAR-NOS 
DONANT MATERIAL

      voluntarios@aisayuda.org

20 21

21

http://www.mundoalreves.es/entidad/aliha/
http://www.aisayuda.org/voluntariado/quiero-ser-voluntario/
https://www.caixabank.com/responsabilidadcorporativa/empleados/voluntariadocorporativo_es.html
http://www.aisayuda.org/proyectos/programa-asistencial/ais-internacional/
http://www.aisayuda.org/proyectos/programa-asistencial/ais-internacional/


Amb aquest projecte donem visibilitat a 
l’obra gràfica de joves amb discapaci-
tat intel·lectual i alhora recaptem fons per 
poder finançar els projectes de l’entitat a 
través d’un producte de gran qualitat i únic 
en el mercat.

La idea va sorgir al 2007, amb el primer 
llibre de la col·lecció solidària  “Jo Cuino Tu 
Pintes”, on cuiners reconeguts, personatges 
famosos, metges i voluntaris han donat sa-
bor al color. Cent receptes de cuina unides 
a l’obra gràfica d’artistes amb discapacitat, 
creant un món de sensacions i imaginació.

Aquest any hem fet una exposició dels 
dibuixos al Centre Cívic Vil·la Florida. Hem 
seguit fent promoció del llibre en mercats 
ambulants solidaris, a particulars i empreses.

QUÈ HEM FET L ’ANY 2016?

RESULTATS

HAN COL · LABORAT:

Els beneficis dels dos volums de la col·lecció 
solidària, s’han invertit ajudant en la construcció 
del S.A.R. de la Fundació Estimia i actualment en 
projectes de la nostra entitat.

L LIBRES VENUTS11138 .893

COMPRA 
EL TEU
AQUÍ

o a info@aisayuda.org

PROJE CTE S  ACTIUS

PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I INCLUSIÓ

22 23

23

“Jo Cu i n o
Tu Pi ntes ” ,
vo l um II, 

Exposi ci ó Vi l · l a 
F l o ri da , 2016

http://www.barcelona.cat/ca/
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laflorida
http://www.aisayuda.org/tienda/
http://www.aisayuda.org/tienda/
http://www.aisayuda.org/proyectos/programa-sensibilizacion/cocino-pintas/
http://www.aisayuda.org/proyectos/programa-sensibilizacion/cocino-pintas/


AISBAND és un grup musical que va néixer el 
2010 i que integra a persones voluntàries i par-
ticipants amb discapacitat de l’entitat de totes les 
edats, des de nens fins adults. 

Aquest tracta d’unir, a través de la música, a 
persones amb capacitats molt diferents, però 
que alhora aquestes es complementen les 
unes amb les altres, compartint sensibilitats, 
emocions i expressions en espais comuns, 
reclamant una vida més justa i sense bar-
reres; demostrant que amb esforç, il·lusió i 
treball en equip tot és possible.

RESULTATS

HAN COL · LABORAT:

USUARIS VOLUNTARIS614 11115632

1 . 047 hores de 
DEDICACIÓ VOLUNTÀRIA

Aquest 2016 hem assajat 5 noves coreografies 
que culminen a una gran festa a la sala Luz de 
Gas de Barcelona, el 27 març del 2017.

QUÈ HEM FET L ’ANY 2016?

VOLS
PARTICIPAR 
A AISBAND?

      voluntarios@aisayuda.org

PROJE CTE S  ACTIUS

PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I INCLUSIÓ

24 25

Actuaci ó
de l grup
AISBAND 

Sa l a Luz de Gas,
Barce l o na

2016

http://www.aisayuda.org/voluntariado/quiero-ser-voluntario/
http://albertplanas.com
http://www.jordilp.es
http://www.willsonart.net/
http://www.willsonart.net/
http://www.barcelona.cat/ca/
http://www.dincat.cat/ca/
http://www.luzdegas.com/index.php/cat/
https://www.makro.es
https://rastrosolidario.org
http://www.rumbatarumba.com
http://www.aurafundacio.org/%3Fclients%3Dfundacio-antoni-serra-santamans
http://www.thuya.com
http://www.diba.cat
http://alexpermanyer.com
http://www.slowstudio.tv/default/
http://www.camisetas.info/
http://www.joaquinmatas.com/
http://escuelateresiana.com/
https://www.caixabank.com/responsabilidadcorporativa/empleados/voluntariadocorporativo_es.html
http://www.aisayuda.org/proyectos/programa-sensibilizacion/aisband/
http://www.aisayuda.org/proyectos/programa-sensibilizacion/aisband/


Ta l l ers so l i dari s amb i n fants de parvu l ari 
de l’escola Sant Marc (per 2n any consecutiu) 

Ta l l ers d ’ i n cl u si ó entre a lumnes 
de l’escola Sagrat Cor Sarrià i l’escola d’educació especial Nadís

Un ta l l e r amb fam í l i e s a Sac d ’I l · l u si o n s
Marató anua l de ca lendari s 
Organitzada a la nostra nova seu, amb l’assistència de 86 voluntaris

Aquest projecte consisteix en la realització de 
600 calendaris solidaris d’Advent en forma 
d’arbre de Nadal. Els regalem a persones amb 
pluridicapacitat, persones de la tercera edat, 
nens i famílies sense recursos i a col·lectius en 
risc d’exclusió.

Tot això és possible reciclant 15.000 rotlles de 
paper higiènic que aconseguim gràcies a la 
col·laboració de molts particulars, empreses, es-
coles i hospitals que durant tot l’any els guarden. 
També alguns dels regals que posem a l’interior: 
caramels, xocolatines..., envasats individual-
ment, s’aconsegueixen a través d’empreses i 
particulars.

Per a la realització dels calendaris, és necessària 
la participació de voluntaris de qualsevol edat, 
que treballen conjuntament amb persones amb 
discapacitat, organitzant tallers solidaris, que 
promouen l’oci inclusiu.

QUÈ HEM FET L ’ANY 2016?

RESULTATS

HAN COL · LABORAT:

BENEFICIARIS VOLUNTARIS614 111332617

RECORDA
GUARDAR ROTLLES!

      voluntarios@aisayuda.org

19 .000
ROTLLES RECOLLITS

P ROJE CTE S  ACTIUS

PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I INCLUSIÓ

26 27

L ’O l ivi a
vo l untàri a de 4 
anys, e l aborant 

ca lendari s 
d ’AISNADAL .

Novembre 2016

http://sacdilusions.es/
http://www.aisayuda.org/voluntariado/quiero-ser-voluntario/
http://www.fundaciontelefonica.com/voluntarios
http://engie.es
http://www.ciong.org
http://www.casamas.com
https://www.castroexclusiveresidences.com
http://spain.marsh.com
https://www.uci.es
https://www.minsait.com/es
http://www.gruposifu.com
http://www.santalucia.es
https://www.uci.es
https://www.caixabank.com/responsabilidadcorporativa/empleados/voluntariadocorporativo_es.html
http://www.proquibsa.com/castellano/index.asp%3Fver%3Dproductos
http://www.sca.com/spain
http://www.aisayuda.org/proyectos/programa-sensibilizacion/aisnadal/
http://www.aisayuda.org/proyectos/programa-sensibilizacion/aisnadal/


I TU,
T ’ENROTLLES?

      voluntarios@aisayuda.org

Un ta l l e r amb a lumnes de secundàri a
de l’escola Jesuïtes de Sarrià

Un ta l l e r amb treba l l adors de Ca i xaBank 
al llarg de la semana SocialWeek 

Un ta l l e r amb treba l l adors de Fundaci ón Te lefón i ca 
el dia de Sant Jordi

Gràcies a l’organització de tallers, hem fet un lliurament total de 173 
mones i roses, en el col·legi d’educació especial Guimbarda, Estimia, 
Nadís, Llar Joan Trias, Residència Estimia, parvulari Sant Marc i 
col·legi Dominiques de l’Ensenyament. 

28 29

A partir de les peticions de les persones 
amb discapacitat que participen amb nosal-
tres i es beneficien d’activitats i projectes de 
l’entitat; i de la voluntat dels nostres volunta-
ris de seguir fent accions socials i altruistes, 
volem seguir regalant il·lusió, aquesta vega-
da per Pasqua i Sant Jordi.

Amb els rotlles de paper higiènic que sobren 
després de la recollida d’AISNADAL, hem vol-
gut iniciar un nou projecte regalant mones de 
Pasqua, en forma de conillet i pollet, i roses de 
Sant Jordi, a persones de la 3a edat i en risc 
d’exclusió social.

Aquest és un projecte d’inclusió, solidaritat, sen-
sibilització social i d’agraïment que les persones 
amb discapacitat volen fer als voluntaris.

QUÈ HEM FET AL 2016?

RESULTATS

HAN COL · LABORAT:

BENEFICIARIS VOLUNTARIS614 111127173

P ROJE CTE S  ACTIUS

PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I INCLUSIÓ

Tal l er de mones de 
Pasqua so l i dàri e s i

enrot l l ades amb a lumnes 
de l co l · l egi  Sant Ignasi . 

Març 2016

http://www.aisayuda.org/voluntariado/quiero-ser-voluntario/
http://fundacioestimia.org/
http://www.dincat.cat/ca/
http://www.nsrosario.com/
http://www.fundaciontelefonica.com/voluntarios
http://www.aisayuda.org/proyectos/programa-sensibilizacion/aisnadal/
http://www.santignasi.fje.edu/es
http://www.santmarc.com/digimarc/
https://www.caixabank.com/responsabilidadcorporativa/empleados/voluntariadocorporativo_es.html
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La cuina treballada en grup propicia mo-
ments d’integració, oci compartit, creativitat 
i intercanvi d’interessos. Per això a AIS, des 
de finals del 2015, portem a terme aquest 
projecte que ofereix espais d’aprenentatges 
culinaris i alhora és una manera de 
col·laborar amb l’entitat i la recaptació de 
fons. El menjar ens uneix i per això a AIS 
organitzem tallers de cuina solidària.

cap de setmana de novembre de cada 
any realitzem una
“Marató de fabricació”, aquest any 
Fundació Estimia ens
va cedir l’espai.

HA COL · LABORAT:

P ROJE CTE S  ACTIUS

PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I INCLUSIÓ

Plats e l aborats 
amb no i s de l a 

Fundaci ó Cata l ana 
S í ndrome de Down . 

Gener, 2016

QUÈ HEM FET AL 2016?

APRÈN
CUINA

SOLIDÀRIAMENT
      voluntarios@aisayuda.org

Grup d ’ a l umnes. 
Desembre 2015

http://www.aisayuda.org/proyectos/programa-sensibilizacion/aisnadal/
http://www.aisayuda.org/voluntariado/quiero-ser-voluntario/


RECONEIXEMENTS

AIS a le s XARXES SOCIALS

756 “M ’AGRADA”

405 SEGUIDORS

bl oga i sayuda .wordpress . com

8 .643 VISITES

215 SEGUIDORS 2 .015 VISUALITZACIONS

J

C

V

A

B

F

2015
Premi Atades pel projecte d’integració i
sensibilització “Jo Cuino Tu Pintes”.

2014
Fundació SIFU, premi.
Fundació Oncòlegs Associats, premi.

2012
Fundació Vodafone,1r premi: 
“Construyendo un nuevo mundo”.
 
Cofraholding, 1er Premi.

Jaume Ciurana de la Generalitat de Catalunya, 
1r premi al civisme i atenció a les persones.

NAFENT, 2n Premi.

SEME (Sociedad Española de Medicina Estética)
1r Premi.

REAL DREAMS, 1r premi.

MICROONG’S, 1r premi nacional a la gestió 
de voluntariat. 

2011
UNNIM, premi a la inclusió social.

TELVA,1r premi nacional a la solidaritat i 
atenció a les persones.

HENKEL,1r Premi.

Generalitat de Catalunya finalistes al 
premi de voluntariat.

2010
Federació Catalana de Voluntariat Social, 
1r premi categoria discapacitat.

Premis i subvencions 
amb continuïtat
Obra Social “La Caixa” (2008 a 2015).
Fundació Antoni Serra Santamans
(2009 a 2015).
Fundació privada Carmen y María José 
Godó (2009 a 2015).
Fundació Teodora Roviralta (2008 a 2015).

32 33
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2016
Prem i 

“Meda l l a d ’Honor 
de l a C i utat de 

Barce l o na ”

https://www.facebook.com/AIS-ayuda-a-la-infancia-sin-recursos-379565005469914/
https://twitter.com/aisayuda
https://blogaisayuda.wordpress.com/
https://plus.google.com/101710520076899119780/posts
https://www.instagram.com/aisayuda/
https://www.youtube.com/channel/UC8_LkmflCKMVlABWshXPzNA
https://blogaisayuda.wordpress.com/
https://plus.google.com/101710520076899119780/posts
https://plus.google.com/101710520076899119780
https://www.instagram.com/aisayuda/
https://twitter.com/aisayuda
https://www.facebook.com/AIS-ayuda-a-la-infancia-sin-recursos-379565005469914/
https://www.facebook.com/AIS-ayuda-a-la-infancia-sin-recursos-379565005469914/
https://www.youtube.com/channel/UC8_LkmflCKMVlABWshXPzNA
https://www.youtube.com/channel/UC8_LkmflCKMVlABWshXPzNA
http://www.atades.com/2015/04/fundacion-mapfre-fundacion-carmen-pardo-valcarce-y-coordinadora-de-asociaciones-de-personas-con-discapacidad-cadis-huesca-diario-del-alto-aragon-ganadores-de-los-premios-atades-2015/
http://www.fundacionvodafone.es/noticia/los-ganadores-de-construye-un-nuevo-mundo-wod-desarrollar%25C3%25A1n-proyectos-sociales-en-barcelona
http://www.telva.com/2010/10/04/estilo_de_vida/1286191166.html
http://www.telva.com/2010/10/04/estilo_de_vida/1286191166.html
http://www.aisayuda.org/voluntariado/quiero-ser-voluntario/


AJUNTAMENT DE BARCELONA 
districte Sarrià-Sant Gervasi,
AISBAND, AISNADAL i Fàbrica de 
Somriures

AJUNTAMENT DE BARCELONA,
IMD, Respir per a famílies amb per-
sones amb discapacitat al seu càrrec

AJUNTAMENT DE BARCELONA,
Foment del voluntariat

BORONATIC, adhesius i etiquetes

CAIXABANK, donació en espècies

Cristina Oroz, coreografies 
AISBAND

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
Àrea d’atenció a les persones, 
AISBAND i FÀBRICA DE SOMRIURES

EUROTRONIC, Lourdes Farré i Julio 
Buñuel, magatzem pels llibres JO 
CUINO TU PINTES

FUNDACIÓ ANTONI SERRA SAN-
TAMANS, Somnis compartits

FUNDACIÓ CASA DE MISERICÒRDIA 
DE BARCELONA, Somnis Compartits 

GENERALITAT DE CATALUNYA, Fons 
de garantia juvenil

Grupo SIFU, Fàbrica de Somriures

Juanto Sánchez-Bustamante,
informàtic

SANTALUCÍA SEGUROS, 
donació en espècies

MI APORTACIÓN, Reyes Majos, 
Fàbrica de Somriures

Obra Social la Caixa,
Somnis Compartits

Dolors Albós, correccions mensuals 
de la versió catalana d’AISNEWS 

REAL CLUB TENIS BARCELONA,
cessió de l’espai pel mercat de 
Nadal

SLOW STUDIO, gravació dels 
videoclips “Una Mirada de Álex”, 
“Imagine” y “Mensajes del agua”

TECNOGRAPH,  manipulacions 
AISNADAL

TURROBCN, Somnis Compartits

UNIVERSITAT ABAT OLIVA, cessió 
de l’espai pel mercat de Nadal

Gràcies a tots els nostres patrocinadors i col·laboradors: voluntaris, empreses privades, institucions públiques i 
particulars que amb el suport constant ens permeteu desenvolupar i fer possible els nostres projectes.

*Els noms apareixen per ordre alfabètic

TRANSPARÈNCIA

INGRESSOS
37%  Privats
35%  Públics
16%  Propis
12%  Socis

41%   Personal 
22%  Cases i dietes
16%  Transport
7%    Lloguer local
6%    Material fungible
3%    Comunicació i web
3%    Altres
2%    Formació

DESPESES

TOTAL: 113.163,97

TOTAL: 112.316,70

AGRAÏMENTS

34



  

MEMÒRIA 2016

Gràcie s !

http://aisayuda.org/

