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

Memòria d’activitats 2020

PRESENTACIÓ
La
Federació
Autisme
Catalunya
(Federació d’Associacions de Pares de
Persones amb Autisme de Catalunya), és
una entitat sense ànim de lucre que des de
la seva fundació l’any 1997 treballa pel
benestar de les persones amb autisme i les
seves famílies. Està inscrita amb el número
306 de la secció 2a del Registre
d’Associacions de la Generalitat.
Té com a objectius servir de nexe d’unió de
les
diferents
associacions
membres,
coordinar les accions i iniciatives conjuntes,
despertar la consciència pública sobre
l’autisme i fomentar el coneixement i les
bones pràctiques en el seu àmbit
d’actuació.
Formen part de la Federació Autisme
Catalunya associacions de pares o tutors
que tinguin com a finalitat l’ajuda i la
protecció, en el sentit més ampli d’aquests
termes, a les persones afectades d’autisme
i que siguin titulars de centres o serveis per
a persones amb autisme.
La
Federació
és
membre
Confederación Autismo España.
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MISSIÓ

Millorar la qualitat de
vida de les persones amb
autisme

VISIÓ
Ser una organització
referent en l’àmbit dels
trastorns de l’espectre
autista

VALORS
Compromís
Dignitat
Expertesa
Innovació
Professionalitat
Sostenibilitat

la

ÒRGANS DE GOVERN
La Junta Directiva, és l’òrgan de govern
de la Federació i té com a funcions
administrar-la i representar-la d’acord
amb la Llei, els Estatuts i els acords que
prengui l’Assemblea General.

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

Actualment els membres de la Junta
Directiva són els següents:
Presidenta
Marta Roca, en representació d’apafac
Secretari
Antonio Lozano, en representació
d’asepac
Tresorera
Núria Ras, en representació de cerac
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UN 2020 MARCAT PER LA PANDÈMIA
La memòria d’aquest any fa referència a
un periode comvuls i complicat, que a
posat a prova organitzacons, persones,
administracions, comunitat científica...
Qui més qui menys, ha patit les
conseqüènciess
de
la
pandèmia:
sanitàries, socials, laborals, econòmiques,
personals... .
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. Les entitats
que formen la Federació han patit la
manca de material de protecció, el
confinament, les restriccions, etc. I des de
la Federació els hi hem fet costat,
cercant recursos, donant suport tècnic,
fent d’altaveu de les seves peticions,
accions i situacions.
Ha sigut un any on hem hagut de posar
el focus en unes accions en detriment
d’altres, però malgrat tot, no hem deixat
de treballar per les persones amb
autisme, adaptant les activitats, els
formats i els canals a 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,
i
també
la
Confederación Autismo España.
Volem agraïr als professionals que
treballen per persones amb autisme i a
les entitats que gestionen amb molt
d’esforç i passió serveis específics, el
compromís, coratge, professionalitat,
responsabilitat, humanitat, capacitat
d’adaptació i dedicació que han
demostrat en aquest any tan difícil.
Marta Roca
Presidenta

ELS FETS MÉS DESTACATS DEL 2020

LLIURAMENT DE MASCARETES PER FER
FRONT A LA COVID19
Juny, Agost 2020

CERCA DE FINANÇAMENT PER
PROJECTES DE LES ENTITATS MEMBRE
Agost 2020

Juliol 2020

La Federació ha actuat com a
interlocutor davant el CERMI territorial, el
COCARMI, pel que fa a la gestió i
repartiment
de
les
partides
de
mascaretes protectores que el Ministerio
de Sanidad va destinar al sector social.
Disposar d’aquest material ha estat clau
per fer front a la COVID19, que ha
colpejat durament les persones amb TEA
i els professionals que en tenen cura, ja
que són un col.lectiu molt vulnerable al
virus per la dificultat de seguir les
recomancions de prevenció i seguretat.

La Federació dona un suport tècnic
essencial en la presentació de projectes
de les entitats associades davant el
Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies,
en
la
convocatòria
de
subvencions en l’àmbit social a càrrec
de l’assignació de l’IRPF. Les entitats
presenten propostes, que la Federació
revisia i valida, i finalment presenta. Els
projectes presentats aquest any han
estat:
-Execució d’obres a APAFAC i ASEPAC
-Respir familiar, per APAFAC i ASEPAC

PROJECTE ATENCIÓ INTEGRAL A LES
FAMÍLIES

DIA MUNDIAL DE CONSCIENCIACIÓ
SOBRE L’AUTISME (DMCA)

Durant el 2020 hem portat a terme el
projecte Atenció Integral a les famílies,
finançat
parcialment
amb
les
subvencions obtingudes amb càrrec a
l’assignació tributària del 0,7 de l’ IRPF, i a
la convocatòria anual de la Diputació de
Barcelona.

La situació excepcional que hem viscut
durant el 2020 causada per la COVID19,
ha tingut un impacte molt directe en
l’esperada celebració del Dia Mundial
de Conscienciació sobre l’Autisme. Les
accions previstes pel 2 d’abril de 2020 es
van cancel.lar degut al confinament de
la població.

2020

El projecte, que consisteix en un pla de
formació adreçat a les famílies, un
programa
d’acompanyament
espcialitzat i un pla de suport i
assessorament familiar individualitzat, ha
tingut una gran acceptació, i per tant
s’ha tornat a sol.licitar finançament a
l’assignació tributària del 0,7 de l’ IRPF, i a
la Diputació de Barcelona.

Abril 2020

Des de la Federació, però ens vam unir
de forma telemàtica al moviment fent-ne
difusió a través de les xarxes socials i
sumant-nos a Autisme Europa i la
Confederación Autismo España.

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ DE LA
CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA
2020

LA FEDERACIÓ ACTUA D’ALTAVEU DE
LES ENTITATS MEMBRE
2020
em

bre 2020

La Comissió de Comunicació d’Autismo
España, formada per professionals de la
comunicació social de la Confederació i
de les Federacions d'Andalusia, Castellala Manxa, Castella i Lleó, Catalunya,
Galícia, Múrcia i Madrid, té com a
objectius
principals
treballar
per
aconseguir un argumentari d'idees comú
i una línia de treball i missatge unificats a
traslladar a la societat, que ajudi a
conscienciar i sensibilitzar sobre el TEA.
Tot i les restriccions de la pandèmia, el
treball de la comissió ha continuat de
forma telemàtica, abordant temes clau
com el Dia Mundial de Conscienciació
sobre l’Autisme.

La Federació ha estat especialment
activa
fent
d’altaveu
d’accions
impulsades per o en benefici de les
entitats membres. Un clar exemple és la
campanya de captació de fons
#EPISxTEA, que tenir l’objectiu d’adquirir
materials de protecció i desinfecció per
usuaris i professionals d’atenció directa,
durant la primera onada de la COVID19.
Altres exemples són la pre-estrena
benèfica “Especiales” o la campanya
#TEAsobreRODES, la recaptació de la
qual va ser destinada íntegrament
adquirir 6 cadires de rodes per a
persones amb autisme i mobilitat
reduida.

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL
2020

Marta Roca, presidenta de la Federació
Autisme Catalunya, 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. 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.

De forma periòdica ens reunim amb la
resta de federacions d’altres comunitats
autònomes i la Confederación Autismo
España, en el marc de la Comisión de
Directivos de Federaciones, per cercar i
treballar sinèrgies entre les diferents
federacions
en
aspectes
clau
i
transversals per les entitats TEA.
L’arribada de la COVID19 va fer
replantejar completament la planificació
de temes a treballar, centrant les
reunions bàsicament en tot allò que la
pandèmia posava sobre la taula: com el
confinament domiciliai afectava les
persones amb TEA, l’obligatorietat de
portar mascareta i l’excepció posterior
per les persones amb TEA, la manca de
EPI’s, les baixes de personal, etc.
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L’ANY EN XIFRES

ORIGEN DELS FONS

APLICACIÓ DELS FONS

@AutismeCat

federacio@autismecatalunya.com

@AutismeCata

+34 938 714 757

autismecatalunya.com

Ronda del Carril, 75

