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Dades de l’experiència:
El nostre projecte neix de la col·laboració en el programa "Respir per a famílies amb fills
discapacitats" entre diferents entitats: Fundació Hospitalitat, AIS (Ayuda a la Infancia Sin
recursos) i escoles col·laboradores com Sant Ignasi, Sagrat Cor i Teresianas. Aquestes entitats
comparteixen els valors de la solidaritat amb les persones amb discapacitat i el voluntariat
entès com l'entrega gratuïta d'un treball desinteressat.
Durant el treball conjunt en el programa de respir, es van obrir les portes a nens i joves
voluntaris amb il·lusió per a ajudar als altres i amb ganes de donar-se a les persones
discapacitades. A través del treball amb les escoles, vàrem adonar-nos que a partir dels 7 anys
poden col·laborar d'alguna manera, oferint un servei i obtenint un aprenentatge al mateix
temps. El nostre projecte els ofereix l'oportunitat d'iniciar-se com a voluntaris i començar a
treballar en alguna de les fases de la nostra "Fàbrica de somriures".
Entre els 7 i els 12 anys, poden realitzar les manualitats que es faran servir en el "Respir". És el
inici de la cadena de voluntariat de la "Fàbrica de somriures". Els nens i nenes voluntaris reben
una xerrada explicativa sobre el voluntariat a l'escola i entenen que són "les mans i els peus"
de les persones amb discapacitat.
A partir dels 13 fins al 16 anys, poden ja acompanyar als usuaris/es durant el "Respir": en el
joc, en el dibuix, en l'animació... recolzant en les tasques més bàsiques i d'esbarjo, que són
molt importants. Cada un d'aquests voluntaris té un monitor/a referent amb qui concreta les

tasques i li recolza durant el "Respir". A més, hi ha un coordinador/a d'aquest grup de
voluntaris/es qui els hi ofereix la xerrada formativa a l'escola i el suport durant la seva etapa
d'aprenentatge i servei.
Entre els 16 i 18 anys, la seva tasca és acompanyar als usuaris/es durant el "Respir" en els
moments d'esbarjo i també en el menjador. Recolzen als monitors/es quan és necessari. Cada
dos d'aquests voluntaris té un monitor/a referent amb qui concreta les tasques i li recolza
durant el "Respir". A més, hi ha 2 coordinadors/es d'aquest grup de voluntaris/es, un a l'entitat
i un a l'escola. Aquests alumnes estudien l'assignatura "Acció Social" a l'escola on s'engloba el
seu aprenentatge.
Aquest projecte, per tant, vol respondre a la necessitat d'acostar-se a nens i joves que volen
ser voluntaris i formar-los per tal de que amb la seva participació es pugui aconseguir el
desenvolupament adequat del projecte "Respir per a persones amb discapacitat".
A continuació, us adjuntem algunes de les reflexions (en castellà) de diferents joves que han
vingut per primera vegada al nostre projecte de "Fàbrica de somriures". Són joves de 15-16
anys:
Alberto:
Ha sido un fin de semana bastante entretenido, como me lo imaginaba, y salvo el cansancio
acumulado, todo han sido risas, buen ambiente, y lo que para mi es más fundamental, la
satisfacción de sentirme útil.
Clara:
Este respiro a mi me a parecido increíble, mucho más de lo que me esperaba, me he reído
muchísimo, con Oriol, con Miguel, con Isidre, con Pili y también con todos los del grupo de
animación!
Además he aprendido a cambiar a los usuarios y darles de comer, aunque todavía me da
bastante cosa llevarlos al baño, porque me da miedo tener algún accidente!
Al principio pensábamos que este respiro seria bastante aburrido, pero todo lo contrario, me
he reído muchísimo, he cantado muchísimo y me he sentido muy útil!
Almudena:
Decir que el fin de semana ha sido genial. La verdad es que no esperaba pasarlo tan bien y
además he aprendido muchas cosas en dos días. Me impactó muchísimo lo buenas personas
que

son los

usuarios y

sobre

todo

la dedicación de todos

los

voluntarios.

Siendo sincera, antes de conocer a los que ahora son mis amigos, giraba la vista cuando los
veía, pues siempre me han dicho que era de mala educación quedarse mirando a personas con

discapacidad. Al bajar del autocar me di cuenta de lo inútil que he sido todos estos años y he
empezado a valorar esas manos y piernas que ahora me permiten hacer un poco más felices a
aquellos que los necesitan.
Maria:
El respiro fue genial, si digo la verdad no me esperaba pasármelo tan bien. A cada momento
estábamos cantando y animando a los usuarios, o jugando y hablando con ellos. Chelo y Laura
(monitoras) nos enseñaron el tema de ir al baño y no lo veo tan difícil como pensaba! :D

Redacció: Laura, novembre 2009
Aprenentatges que s'han donat:
-

La diferència i diversitat com un element positiu

-

La discapacitat i les capacitats dels usuaris del Respir. Com ajudar-los en les seves
tasques diàries

-

Valorar l'ajuda als altres

-

Resolució de conflictes de la vida diària

-

Convivència

Descripció del servei:
Acompanyament als monitors i les persones que gaudeixen del projecte Respir.

Àmbits de servei: Ajuda pròxima a altres persones
Nivells educatius: Educació obligatòria, Educació en el lleure
Edats dels participants: 12-14 anys, 16-18 anys, 18-25 anys, 25-65 anys, 14-16 anys
Data d'inici del projecte: setembre 2008
Data de finalització del projecte: En curs
Entitats que participen a l'experiència: Fundació Hospitalitat i altres entitats amb persones
amb discapacitat(Fundació Auxilia, Amílcar). Les escoles col?laboradores són: Sagrat Cor, Sant
Ignasi, Teresianas, Instituto Alemán, Jesús-María, Infant Jesús, Sant Paul, Benjamin Franklin i
Santa Isabel. El projecte pretén obrir-se a altres escoles de primària i secundària de Barcelona.

Dades de contacte:
Adreça: C/Bertran 93-95, 2º2ª
Població: Barcelona
Comarca: Barcelonès
Telèfon: 653 563 573
Correu electrònic: info@aisayuda.com

Web: http://www.yococinotupintas.org

