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Lorem 
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2018, temps per a reconèixer la labor de tots els 
voluntaris des dels inicis d’AIS AYUDA
Un any més molts voluntaris s'han unit a aquesta 
gran família que és AIS AYUDA. Gràcies a tots ells   
moltes altres persones que viuen en situacions de 
risc, vulnerabilitat, oblit o abandó, han pogut gaudir   
d'oci inclusiu, de respir, de riures, de companyonia i 
de molta il·lusió. 

2018 ha estat un any molt especial en el qual la 
nostra labor al costat d'aquest gran equip de 
voluntaris ha estat més premiada que mai. AIS 
AYUDA ha rebut tres reconeixements que 
enalteixen la figura del voluntari que tant cuidem 
en l'ONG: la Mención Honorífica al Voluntariado 
Social del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar 
Social, el 2n Premio Voluntariado Universitario de la 
Fundación Mutua Madrileña i la Medalla al Mérito 
Humanitario atorgada per la Ilustre Academia de les 
Ciencias Ramón y Cajal. Aquests tres premis 
reconeixen la trajectòria de l'enZtat des dels seus 
inicis i el treball de tots els voluntaris que han 
col·laborat en els diferents projectes. Nens, joves, 
adults i veterans que donen el millor de si mateixos 
i col·laboren dins de la possibilitats de cadascun.  

Els voluntaris són eines de canvi que ens ajuden a 
construir una societat més inclusiva, tolerant i 
acZva. No obstant això, aquí és necessari destacar 
que són els grans els que han adquirit un nou paper 
protagonista i s'han converZt en portaveus de la 
nostra missió i són un element de cohesió entre les 
diferents generacions. 

Lorem 
ipsum 

També  m'agradaria  destacar  la  important  tasca de 
sensibilització  que  hem  dut  a  terme  a  través  de  
diferents  acZvitats,  mercats  solidaris,  xerrades  i 
tallers inclusius. Aquesta labor és la que fa possible  
conZnuar augmentant la nostra base de voluntaris i  
la que permet obrir noves línies de cooperació amb  
centres, empreses i altres enZtats del sector.  

Aquest  any  ha  suposat  per  a  nosaltres  la 
confirmació  que  el  treball  ben  fet  obté  els  seus 
fruits  i  que  el  major  èxit  és  aconseguir  que  les 
famílies,  les  insZtucions  i  col·laboradors  conZnuïn 
confiant  en  nosaltres.  L'única  conclusió  possible  és 
que  hem  de  conZnuar  treballant,  conscienciant  i 
lluitant  per  aquells  sectors  més  vulnerables  i 
desfavorits de la societat, sobretot de les persones 
amb  diversitat  funcional.  I  seguirem.  ConZnuarem 
treballant  amb  voluntat  de  millora  i  amb  la  il·lusió 
d'arribar  cada  dia  a  més  persones.  Seguirem  aquí 
com  sempre,  posant  com  a  protagonistes  les 
persones  que  necessiten  suport  i  al  grup  de 
voluntaris, afermant llaços i creixent com a equip. 

Mª Lourdes Arqués Huguet
Presidenta d’AIS AYUDA
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AIS AYUDA A LA INFANCIA SIN RECURSOS 
és una ONG que ajuda, dóna suport i millora la   
qualitat de vida de persones amb diversitat 
funcional i dels seus familiars gràcies al 
moviment voluntari. Oferim atenció, suport, 
respir i oci inclusiu a aquest col·lecJu, 
promovent la seva inc lus ió soc ia l , i 
desenvolupem projectes de sensibilització 
donant visibilitat i conscienciant a la societat 
de les necessitats de persones amb capacitats 
diferents.

Promovem la 
inclusió social 
i sensibilitzem 
la societat

Missió
Oferir, amb el suport de 
persones voluntàries, 
atenció, respir i oci al 
col·lecJu de persones 
amb diversitat funcional i 
les seves famílies, 
promovent la seva 
inclusió social, millorant la 
seva qualitat de vida i 
sensibilitzant la societat.  

Ser inspiració per a 
la societat, impuls 
de la figura del 
voluntariat i suport 
per a les persones 
amb diversitat 
funcional i les seves 
famílies.

Lliurament gratuït  
Generositat  
Respecte  
Inclusió  
Reconeixement  
Igualtat  
Sensibilització  
Compromís  
Treball en equip  

QUI SOM? Visió Valors
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‘‘L’equip
Lourdes Arqués Huguet 
Claudia Greciet García 
Inma Fúnez Morante Laia 
Poyal de Sans Paula 
Castejón Echevarne

Els voluntaris

L’organització
L’enAtat  va  néixer  a  Barcelona  el  2001  i  actualment  segueix  treballant  per 
l’inclusió  i  la  sensibilització  de  la  societat  envers  del  col·lecAu  de 
persones  amb diversitat funcional. 

El voluntariat a AIS a 
arribat a formar part 
de la meva vida i 
m'encanta.

Em van donar l’oportunitat a la meva escola de 
fer voluntariat i me n’alegro molt de haver-ho 
aprofitat. Per això segueixo venint.  

Sóc voluntària perquè 
ajudant em sento útil, 
sóc millor persona.

La junta

‘ ’
’

Presidenta Lourdes Arqués Huguet  
Vicepresident Carlos Arqués Navés 
Secretària Marta Segarra Brufau  
Tresorera Blanca Tarrida Pinillos

VOCALS 
Marc MarN Roca, Joan Buñuel  
Farré, Consolación Plaza Leal,  
Carlos Arqués Arqués, Sergio Puig  
Ortuño, Óscar Delgado Rodríguez, 
María José Dávila Rueda, Mª 
Lourdes Farré Cardona, Mª  
Carmen Arqués Huguet, Neus  
Alonso Barceló, Marta Marí Muro,  
Felipe Velasco Betés, Gabriela de  
Riquer Permanyer, Isabel Moreno  
Fuentes, Pilar González Llanes. 

’
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Què hem fet?
Fites del 2018 d’AIS AYUDA

Gener
Primer bany solidari de l’any

Ilustre Academia Ramón y Cajal 
Medalla al Mérito Humanitario Fundación Mutua 

Madrileña

Premio Voluntariado 
Universitario 

II Torneig de Pàdel Solidari

Èxit de vendes de roses 
solidàries 

Festa de Sant Jordi

Febrer
Donació Club Nàu?c de 
Barcelona i CaixaBank

Maig

Abril

Juny

Juliol

Octubre

Desembre

Novembre

Tronada amb 
enJtats del sector

Esdeveniment de 
cinema inclusiu a 

Llar Trias 

Mención Honorífica al Voluntariado 
Social por el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social

Col·laboració amb VICON

Cofundació de Sonreír es Vivir

Concert solidari amb el grup de 
gòspel The BeaJng Souls
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Projectes d’AIS
Programa de voluntariat

Programa assistencialPROGRAMA DE 
SENSIBILITZACIÓ

437 voluntarios 
193 socios 

Comptem amb tres programes: Programa de Voluntariat, 
Programa Assistencial i Programa de Sensibilització i Inclusió  
els quals engloben onze projectes. Tots els programes tenen 
l'objecAu en comú de millorar la qualitat de vida de les 
persones amb diversitat funcional a través de l'oci comparAt i 
de les acAvitats adaptades, així com visibilitzar les capacitats i 
necessitats d'aquest col·lecAu.  



“ELS VOLUNTARIS NO NECESSÀRIAMENT 
TENEn TEMPS, PERÒ SÍ TENEN COR”  
L'ac%vitat  de  l'ONG  és  suportada  per  un 
nombrós  grup  de  voluntaris  als  quals 
animem  a  formar-se  per  a  prestar  una 
ajuda  millor  adaptada  al  col·lec%u  per  al 
qual  treballem.  Comptem  amb  un  Pla  de 
Voluntariat  que  assegura  la  preparació  de 
tots  els  par%cipants.  En  aquest  pla  es 
recullen  les  sessions  que  l'equip  sanitari 
voluntari  ofereix  a  la  resta  de  voluntaris 
sobre  les  principals  formes  d’higiene  i  les 
necessitats  de  cura  dels  usuaris.  A  més 
animem a tots a realitzar cursos en matèria 
de primers auxilis, manipulació d'aliments i  
oci i temps lliure entre d'altres. 

Dediquem  temps  a  cada  voluntari  perquè 
s'integri dins d'un equip i creï un fort vincle 
d e  c o n fi a n ç a .  D ' a q u e s t a  m a n e r a 
aconseguim un grau de fidelització molt alt 
i  un  grup  molt  consolidat  que  roman  al 
nostre costat en el temps.  
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51 nens (3-14 anys)  
271 joves (15-30 anys) 
64 adults (30-60 anys)  
55 veterans (+60) 

En AIS AYUDA apostem pel 
vo l u n t a r i a t i n c l u s i u . 
Comptem amb persones 
amb diversitat funcional que, 
amb el seu entusiasme i 
alegria, ens ajuden en 
diferents projectes. Aquest 
és el segon any que apostem 
pel model de voluntariat en 
el qual tothom aporta valor. 
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Col·legis i 
universitats
El nostre objec-u és transmetre valors 
humans i donar l'oportunitat als alumnes de 
tenir una experiència de voluntariat amb 
persones amb discapacitat, el que els ajuda a 
sensibilitzar-se amb el seu entorn. 

En totes les ac-vitats recollides en 
aquest programa, ja siguin tallers o 
xerrades, es promou la inclusió i es   
busquen punts de trobada entre 
persones amb capacitats diferents. 
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En les fotografies, grups d'alumnes dels 
col·legis Sagrat Cor de Sarrià i Santa 
Teresa Ganduxer realitzant tallers de 
sensibilització inclusius al costat 
d'alumnes de l'escola d'educació 
especial Nadís i usuaris de Llar Trias. Què hem fet el  

2018?
9 Xerrades en col·legis  
5 Xerrades en 
universitats 
4 Tallers en Educació 
Infan-l 
5 Tallers inclusius en 
Educació Primària 
2 Tallers en  
centres cívics  
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Responsabilitat 
social corporativa
Gràcies als nostres programes específics 
adaptats, aconseguim la transmissió de valors 
i la sensibilització cap al col·lec;u i el món del 
voluntariat. Ens basem en vivències reals 
relacionades amb la cooperació, la consecució 
de reptes i la resolució de conflictes que 
condueixen a facilitar la cohesió d'equips. Realitzem diferents ac;vitats que 

s'adapten a les necessitats i 
objec;us de cada empresa. Alguns   
exemples d'ac;vitats de RSC són: 
manualitats, acompanyaments, 
xerrades de sens ib i l i tzac ió , 
ac;vitats lúdiques, regals o 
esmorzars solidaris, entre altres. 
Acceptem excedents i donacions 
d'empreses, ja siguin materials o 
aliments, distribuint-los a altres 
en;tats que els necessi;n.   PR
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Què hem fet el 
2018?

En t re l e s e m p re s e s 
col·laboradores hi ha: 
CaixaBank, Telefónica, 
MGSeguros, SAP, Nikon, 
Mutua de Propietarios, 
T u r r ó B c n , R e a l e ,   
Camisetas.com, Idilia, 
Barceló, Codorniu, Real 
Club de Tenis Barcelona, 
IMG, OXIMESA, Indoor 
Padel

7 Tallers de sensibilització i 
treball inclusiu 
1.148 Hores de dedicació 
6 Donacions en espècies 
1.253 Gots donats per 
IDILIA i distribuïts 
en 15 centres  
amb necessitats  
especials
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CLUB QUIPERS
Treball en xarxa amb entitats i institucions, sobretot al disctricte de Sarrià Sant-
Gervasi de Barcelona. Gràcies a aquestes sinèrgies, gestionem voluntariat i 
arribem a moltes persones en risc d’exclusió social, en especial, persones amb 
diversitat funcional i de gent gran. 

16 voluntaris acompanyant a 12 usuaris/es el 
Dia de la Discapacitat al districte Sarrià-Sant 
Gervasi.   
3 voluntaris fent acompanyament setmanal a 
equinoteràpia i natació a alumnes d’educació 
especial.   
4 voluntaris fent acompanyament diari durant 
un casal d’esBu d’un centre d’educació 
especial  
4 voluntaris acompanyant a 4 usuaris/es a la 
cursa del Corte Inglés.   
4 voluntaris/es un cop per setmana per 
suport a acBvitats de manualitats, decoració 
de la llar, jocs de taula i passejades amb 
usuaris/es.  
37 voluntaris/es per suport a acBvitats de 
manualitats, decoració de la llar, 
acompanyaments, passejades i al tres tascas 
de diferentes centres residenciales.  
9 sorBdes de 10-13h amb una escola 
d'educació especial.  
5 sorBdes de 10-13h amb l'escola d'educació 
especial amb 3 voluntaris de mitjana.   
8 cantades de nadales amb voluntaris.   
5 tallers solidaris amb centres d’educació 
especial i centres residenciales.  
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2 voluntaris fent acompanyament setmanal a equinoteràpia i natació a alumnes de NADIS-Sagrat Cor.  
- Acompanyament setmanal durant tot l'any escolar a una alumna de l'escola d'educació especial Guimbarda.   
- Acompanyament diari d'1 voluntari durant tota la jornada del casal d'estiu de l'escola NADIS - Sagrat Cor.  
- Acompanyament a 4 usuaris/es del SAR Estimia a la cursa del Corte Inglés" (suspesa l'activitat per seguretat   
davant la pluja).   
- Acompanyament a 12 usuaris/es del SAR Estimia el 2 de desembre, celebració el Dia de la Discapacitat al   
districte Sarrià-Sant Gervasi.16 voluntaris/es (Veure Annex 1. Fotografies de col•laboracions amb entitats del districte   
Sarrià - Sant Gervasi).   
- Col.laboració de 4 voluntaris/es un cop per setmana per suport a activitats de manualitats, decoració de la llar, jocs   
de taula i passejades amb els/les usuaris/es la Llar Trias.  
- Col.laboració de voluntaris/es diaris per suport a activitats de manualitats, decoració de la llar,   
acompanyaments, passejades desde gener del 2015 a la residència de la Fundació Estimia (gestió de la roba,   
etiquetes, planxa, activitats, passejades, companyia i dinàmiques).  
- 4 sortides de 10-13h amb l'escola d'educació especial Estimia amb una mitjana de 2 voluntaris/es per   
acompanyament.  
- 5 sortides de 10-13h amb l'escola d'educació especial NADIS - Sagrat Cor. 3 voluntaris de mitjana.   
- 8 cantades de nadales amb voluntaris de 12 a 50 anys a: Escoles d’educació especial: Estimia, Guimbarda i a   
les Llars Trias i SAR Estimia.   
- 5 tallers solidaris amb Llars Trias i a la Fundació Catalana Paràlisi Cerebral.  
- 6 tallers solidaris a la residència de la Fundació Estimia.  
- 2 tallers solidaris a l'escola Estimia.   
- 2 tallers solidaris a NADIS- Sagrat Cor.  
- Tallers solidaris de sensibilització amb alumnes de les escoles: Sant Marc, Sant Ignasi, Sagrat Cor de Sarrià,   
Teresianes de Ganduxer, Institut Montserrat i St. Paul's School.  
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16 voluntaris

4 voluntaris

4 voluntaris

4 voluntaris

acompanyant a 12 usuaris 
el Dia de la Discapacitat al 
d i s t r i c t e S a r r i à - S a n t 
Gervasi. 

fent acompanyament diari 
durant un casal d’es>u 
d’un centre d’educació 
especial.

2.540 HOReS DE 

DEDICACIÓ 

281 BENEFICIARIS 

89 VOLUNTARIS 

2.911 HOReS DEDICACIÓ

fe n t a c o m p a n y a m e n t 
setmanal a 4 usuaris/es a 
la cursa del Corte Inglés.

un cop per setmana per a 
oferir suport a ac>vitats de 
manualitats, decoració de 
la llar, jocs de taula i 
passejades amb usuaris/es.

3 voluntaris
f e n t  a c o m p a n y a m e n t  
setmanal  a  equinoteràpia  i  
n a t a c i ó  a  a l u m n e s  
d’educació especial. 

8 nadales
amb voluntaris i usuaris.

37 voluntaris
suport a activitats de 

manualitats, decoració de la llar, 

passejades i altres tasques de 

diferents centres residencials. 

9 sortides
suport de 10-13 amb alumnes 

d'una escola d'educació especial. 

5 tallers
en  centres  d’educació  
especial  i centres residencials



FÀBRICA DE 
SOMRIURES
7 sor&des de dos dies a Aiguafreda, 
Banyoles, La Manreana, Coma-ruga, 
Alella i Alberg Pere Tarrés.  

3 sor&des de tres dies a Auró 
Natura i Ametlla de Mar.  

1 sor&da d’una setmana a Hostalric. 

Diverses sor&des d’un dia. 

Usuaris 244 
Famílies 733 

Voluntaris 441 
 HOReS DEDICACIÓ 

13.724
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Aisband

A c # v i t a t m u s i c a l e n q u è 
p a r # c i p e n p e r s o n e s a m b 
capacitats diferents, entre les 
quals hi ha voluntaris i persones 
amb diversitat funcional de totes 
les edats.   

El projecte va sorgir el 2010 i des 
de llavors s'organitza amb una 
periodicitat bianual un espectacle.

Música i ball inclusius per 
a persones amb 
capacitats diferents

7 sortides d’oci 
inclusiu 

ASSAJOs quinzenals 

166 participants AMB 
capaciTaTs diferents A la foto principal, taller musical en un CRAE de Barcelona. 

A baix, sessió de musicoteràpia i animació musical  
dirigida per un grup de voluntaris.

Es tracta d'un projecte que té com a 
nexe d'unió la música i inclou 
assajos i tallers de musicoteràpia. 
Milers d'hores de dedicació i gairebé 
dos-cents par#cipants treballen amb 
l'objec#u comú d'aprendre les 
coreografies que donaran forma al 
gran espectacle de Llum de Gas.
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Aisnadal
L'úl%m trimestre de l'any s'organitzen 
ta l lers sol idar is en e ls quals 
s'elaboren calendaris d'Advent que 
després es regalaran a persones amb 
diversitat funcional, gent gran, 
famílies sense recursos i altres 
col·lec%us en risc d'exclusió. En 
aquests tallers par%cipen escoles, 
empreses i residències.

Els calendaris estan fets amb rotllos 
de paper higiènic, que recullen 
moltes persones voluntàries, 
cartolina, paper crespó i farciments 
de bombons, caramels i més 
sorpreses. El projecte engloba totes 
les edats, des dels més pe%ts, que 
col·laboren en la recollida de rotllos a 
par%r dels 3 anys, fins a ancians 
nonagenaris.

870 
Participants  

18.000 
Rotllos recollits 

713 
Calendaris regalats

11 tallers inclusius de RSC 
25 tallers inclusius a la seu 
2 tallers en residències 
4 tallers en escoles ordinàries 
3 tallers en escoles especials 25PR
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Enrolla’T
Sensibilització a par0r de tallers 
inclusius de manualitats en els quals 
s'elaboren regals solidaris per a dates 
assenyalades com Sant Jordi i Pasqua. 
Grups de voluntaris joves, d'empreses i 
de persones amb diversitat funcional 
realitzen amb rotllos de paper higiènic 
i paper crespó unes originals mones de 
Pasqua en forma de pollets i conillets i 
roses carregades de bombons per a 
lliurar per Sant Jordi.  

El projecte sorgeix per inicia0va de 
persones amb diversitat funcional que 
volen agrair el detall rebut per Nadal de 
m a n s d e v o l u n t a r i s . D e s p r é s 
d'experimentar la il·lusió d'un calendari 
solidari d'Advent, molts senten la 
necess i tat de retornar e l rega l i 
decideixen, entre tots, realitzar un nou 
taller basat en la inclusió, l'agraïment i la 
il·lusió compar0da. En finalitzar els tallers 
es fan arribar els regals a molLssimes 
persones par0cipants en aquest projecte, 
entre les quals hi ha escoles especials, 
escoles ordinàries i residències de la 
tercera edat.

952 mones de Pasqua  
470 roses  
solidàries 

D’esquerra a dreta, tallers en la seu, en escola ordinària, en escola especial, APS en seu i tercera edat.
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20 Tallers solidaris 
en la seu  
1 Taller inclusiu en 
escola especial  
5 Tallers inclusius de 
RSC  
1 Taller Inclusiu en 
escola ordinària
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Jo cuino, 
Tu pintes

El projecte té un doble objec0u: 
visibilitzar l'obra gràfica de persones 
amb diversitat funcional i recaptar fons 
per a donar suport econòmic a la resta 
de projectes de l'en0tat. La primera 
publicació solidària de                           
es va llançar el 2008 i, des de llavors, 
s'han venut més de 40.000 exemplars. 

Amb aquest llibre aconseguim que 
moltes persones "coneguin la 
problemà0ca d'un col·lec0u tantes 
vegades oblidat, que la gent sàpiga 
de les nostres necessitats i també de 
les nostres esperances", explica la 
presidenta d’AIS AYUDA, Lourdes 
Arqués Huguet. "És un homenatge a 
aquests nois, als seus germans, pares, 
famílies i a tots els cuidadors que ens 
acompanyen en el nostre dia a dia", 
afegeix la que va ser impulsora de la 
idea d'aquest projecte i és mare 
d'Álex, un noi amb pluridiscapacitat 
que protagonitzà els inicis de l'ONG 
fa més de 17 anys.

Després de més de 10 anys 
de la primera publicació, el 
llibre solidari Jo cuino, Tu   
pintes con:nua estant molt 
present en AIS AYUDA i 
aportant valor a l'en:tat. 
L'obra gràfica recollida en la 
publicació és u:litzada en 
molts productes solidaris 
d’AIS AYUDA i les vendes 
con:nuen sent un èxit entre 
empreses i en mercats 
ambulants solidaris. 

A peu de pàgina, fotografies de mercats solidaris de diferents èpoques de l'any. 
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                                      Jo cuino Tu pintes
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Comunicació

Transparència Reconeixements

Comunicació, transparència i 
reconeixements
La  comunicació  en  l'en.tat  va  molt  unida  a  la  transparència.  Per  a 
con.nuar creixent i que la nostra labor sigui reconeguda des de fora  és 
necessari donar a conèixer tots els projectes, ajudes i assoliments.  És  
una  necessitat  evident  explicar  el  que  fem  per  a  exis.r  en  el  pano
rama  social,  perquè  uns  altres  ens  .nguin  en  compte  i  perquè  tots  els 
que  col·laboren  amb  l'ONG  puguin  comprovar  que  la  seva  aportació  
arriba  on  ells  volen  que  arribi.  Som  instrument  de  canvi,  intermediaris 
entre  persones,  ajudants que  ajuden  a  uns  altres  a  ajudar. Tenim 
clar que la manera de fer parGcips a moltes  persones dels 
nostres projectes és compar.r-ho i  difondre-ho a través 
dels diferents canals de  comunicació.  



Comunicació

409

Obertura de 
newsle.er 

mensual

Impressions a 
Twi.er 

+36%

Likes a la 
pàgina de 
Facebook 
+11,8%

54,6 mil922

33,21% Nova web 
en català

Actualització base 
de dades segons la 

Llei RGPD de Publicacions  
a la xarxa 

+9,6%

Seguidors a 
Instagram 

+35%

Dades generals del 
2018

Visites  
al lloc web 

www.aisayuda.org
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2.000 
Contactes

www.aisayuda.org

240

14.695



Xarxes socials
#AISenlaMALETA 

#AISPadel 
#AISNADAL

Co
mu

ni
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ció

35

CAMPANYA



Voluntaris veterans abanderen la recaptació de 
fons en mercats ambulants solidaris. Els majors 
que ja no poden col·laborar en tasques 
assistencials i de cura directa dels usuaris ara 
aporten el seu temps i la seva destresa per a 
realitzar productes artesans les vendes dels quals 
tenen finalitats solidàries. Alguns d'aquests 
productes són xocolaAnes, melmelades, collarets, 
safates, entre altres.  

A més dels mercats ambulants, també organitzem 
concerts benèfics i esdeveniments esporAus 
solidaris que ens ajuden a dur a terme els nostres 
projectes.  

Aquest any hem innovat 
i afegit nous productes 
com les xocolatines 
solidàries temàtiques. 

II Torneix de Pàdel 
Solidari amb més de 
20 patrocinadors, 
60 jugadors i 41 
voluntaris.

Accions de recaptació de fons 

Concert solidari amb el grup 
de gòspel The BeaAng Souls

Tr
an

sp
ar
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ENS acuden...¡a aJudar!

Obra social 
La Caixa

Lorem 
ipsum 
dolor sit 

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur 
adipisicing elit, 
sed do eiusmod 
tempor 

Lorem 
ipsum 
dolor sit 

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur 
adipisicing elit, 
sed do eiusmod 
tempor 

Mercats 
solidaris

Fundación 
Santamans

Venda  
de roses 
solidàries

Donacions 
puntuals

Subvencions 
públiques

Unión Europea 
Fondo Social 

Europeo

Plataformes 
recaudació

28.382€ 3.863,22€

1.548,40€

3.715€

11.000€2.619€

4.000€

3.715€

29.963,02€

BALANç ECONòMIC 2018

Ingressos

Despeses

Socis, esdeveniments, mercats, vendes 
Subvencions públiques 
Subvencions privades  
Donacions puntuals 

Allotjament 
Autocars 
Lloguers 
Serveis professionals 
Segurs 
Subministrament 
Missatgeria 
Magatzem de llibres 
Tallers sensibilització 
Material mèdic 
Despeses markeUng 
Despeses variats
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17.966,30€ 
9.689,78€ 

15.625,18€ 
56.591,79€ 

1.155,63€ 
2.013,72€ 

169,59€ 
2.985,78€ 
1.304,93€ 

922,98€ 
1.958,68€ 

25.935,28€

129.262,11€

136.319,64€

47.053,86€ 
40.963,02€ 

37.382€ 
3.863,22€

Resultat -7.057,53€

Venda  
de llibres 
solidaris

1.755,45€

Fundación 
Mutua Madrileña 

5.000€

Tallers RSC 
amb 

empreses

2.500€

AcUvitats

10.188€

Esdeveniments 
solidaris

8.707,45€



Premis i reconeixements
El 2018 hem 
rebut tres  
premis al 
voluntariat 
i a la trajectòria 
de labor social.

En un any destacat pels importants 
reconeixements rebuts, no podem deixar 
d'agrair a totes les persones que formen part 
d’AIS AYUDA la seva important aportació. 
Aquests premis, entre els quals destaquem el  
Premi Estatal de Voluntariat rebut aquest 
2018, són mèrit de tots els voluntaris, famílies, 
col·legis, empreses i col·laboradors que ens 
ajuden a seguir endavant i comparteixen amb 
nosaltres la missió de millorar la vida de les   
persones amb diversitat funcional i fer una 
societat més justa i sensibilitzada amb els   
col·lecOus més vulnerables. 

Premio 
Estatal de 

Voluntariado

Medalla  
al Mérito 

Humanitario

2ºPremio 
Voluntariado 
Universitario

Pr
em

is 
i r
ec
on
eix

em
en

ts

Ministerio de 
Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social

Ilustre Academia de 
Ciencias de la Salud 

Ramón Cajal

Fundación Mutua 
Madrileña
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GRàCIeS!

Albert Planas: disseny, composició i maquetació.                   - Ajuntament de Barcelona, districte Sarrià-Sant Gervasi: Aisband, Aisnadal, Fàbrica de somriures, Enrolla`t - 
BORONATIC: adhesius  - CrisJna Oroz: coreografies Aisband - Diputació de Barcelona, Àrea d'atenció a les persones: AISBAND - Dolors Albós: traducció i adaptació al catalá  
- Fons Social Europeu - IniciaJva d’Ocupació Juvenil - Fundació Antoni Serra Santamans: Somnis ComparJts - Generalitat de Catalunya Benestar Social i Família: Voluntariat i 
Aisband - IMD, Ajuntament de Barcelona: Somnis ComparJts - JORDI L.P. : presentació festa a Luz de Gas - Juanto Sánchez-Bustamante: informàJca - Obra Social “La Caixa”: 
Somnis ComparJts - SLOW STUDIO: producció videoclips Una Mirada d'Àlex, Imagine Mensajes del Agua  - Ana María Mar^nez Machado: traducció web www.aisayuda.org

Jo cuino, Tu pintes 



Portada

Fotografia Carlos Puig García-Capelo




