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Projecte AVAN_ Campanya de Sensibilització POSAT A LA MEVA PELL

NOM DEL PROJECTE
Posat a la meva pell

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Aquesta acció de sensibilització està dirigida a estudiants de primària i
secundària. Es tracta d'una campanya en la qual els nostres tècnics, voluntaris i
pacients els acosten la seva realitat, amb informació i amb eines perquè els
estudiant visquin una experiència plena que els serveixi per moure consciències,
trencar tabús i empatitzar amb aquells que per diferents circumstàncies han
sofert una afectació neurològica com un ictus, un Parkinson, una esclerosi
múltiple, un traumatisme crani encefàlic, un tumor cerebral o moltes altres
afectacions neurològiques.
Aquesta campanya inclou diferents opcions:
§

Conferències de sensibilització (Joves extraordinaris) amb la participació
de persones afectades que els expliquen la seva experiència, com és el
seu dia a dia i com superen moltes situacions malgrat les dificultats.

§

Un circuit amb diferents proves (Gimcana de les neurones) perquè els
joves es posin en la pell de persones amb algun tipus de discapacitat en
les seves tasques més bàsiques (vestir-se, alimentar-se, desplaçar-se,…).

Per a aquest tipus d'activitats són necessaris diferents elements de visibilització i
promoció, com és l'edició d'un manual informatiu de les principals malalties
neurològiques.
Aquest material recolzaria la presentació i es lliuraria als centres educatius com
a material de referència.
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OBJECTIUS
L'objectiu d'aquesta campanya se centra en la sensibilització de joves estudiants
entre 11 i 15 anys perquè el dia de demà siguin persones solidàries, informades i
capaces de empatitzar amb aquells què, per diverses causes, tenen una
discapacitat.
Posar-se en la pell d'algú amb una discapacitat, experimentant les seves
dificultats i els seus assoliments acosta més als infants i joves a una realitat
paral·lela que molts desconeixen.
Amb aquest tipus de campanyes volem acostar, trencar tabús i desdramatitzar
moltes barreres que es tenen creades sobre la discapacitat i crear un entorn
positiu i solidari.
Capacitats a desenvolupar:
§

Participar en jocs com a element d’aproximació als altres.

§

Establir relacions de cooperació per assolir objectius comuns sense
discriminacions, per mitjà de la participació solidària, tolerant,
responsable, respectuosa i resolent conflictes mitjançant el diàleg.

§

Conèixer i valorar els diferents dèficits funcionals, a través d’activitats
lúdiques.

§

Desenvolupar la creativitat i la imaginació per resoldre les dificultats que
planteja la diversitat funcional.

DESCRIPCIÓ DELS RECURSOS NECESSARIS
Per a les Conferències de Sensibilització
La previsió per el 2017 és fer 12 conferències de sensibilització.
Per a aquesta activitat necessitem material de suport tant per a la presentació
com per lliurar als centres escolars.
Recursos humans i materials
§

Grup de voluntaris que acompanya als usuaris en el desplaçament i durant
la intervenció a l’escola.

§

Manual informatiu, de les principals malalties neurològiques i com han de
ser tractades les persones afectades. (edició i impressió de 5.000 unitats).

§

El tècnic de referència que realitza l’activitat.
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Aquest material informatiu recolzaria la presentació i es lliuraria als centres
educatius com a material de referència.
Per al Circuit de proves (Gimcana de les neurones)
La previsió per el 2017 és fer 30 gimcanes.
Perquè els estudiants es posin en la pell de persones amb algun tipus de
discapacitat.
Recursos humans i materials
§

Grup de voluntaris que acompanya als usuaris en el desplaçament i durant
la intervenció a l’escola.

§

Manual informatiu, de les principals malalties neurològiques i com han de
ser tractades les persones afectades. (edició i impressió de 5.000 unitats).

§

El tècnic de referència que realitza l’activitat.

Aquest material informatiu recolzaria la presentació i es lliuraria als centres
educatius com a material de referència.

RECURSOS ECONÒMICS
Perquè la divulgació forma part de la missió de L’AVAN, la petició que fem a La
Crida, objecte d’aquesta convocatòria és de 2.335,30 €
El cost per fer les conferències de sensibilització, és de:
o

94 €/sessió (cost que assumeix l’AVAN) i correspon a 4 hores de la
persona tècnica de l’entitat.

El cost per fer les gimcanes, és de:
o

10 €/25 alumnes (Cost que assumeix l’escola o l’institut ) i correspon al
material per fer el circuit de proves.

o

94 €/sessió (cost que assumeix l’AVAN) i correspon a 4 hores de la
persona tècnica de l’entitat.
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CALENDARI DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
Això que us demanem serà un llibret que contindrà informació i consells sobre les
diferents malalties:
§

Demències
o

Malaltia d’Alzheimer

o

Demència vascular

o

Demència per cossos de lewy

o

Demència frontotemporal

§

Malaltia de Parkinson

§

Dany Cerebral Múltiple
o

Ictus o accident cerebrovascular (ACV)

o

Traumatisme cranioencefàlic (TCE)

o

Tumor Cerebral

o

Altres causes

§

Esclerosi Múltiple

§

Fibromialgia i altres malalties que provoquen dolor

§

Infantil

Al llarg del 2016 hem fet 12 cp22 gimcanes i durant el 2017 està previst realitzar
30 gimcanes i arribar a 750 infants i adolescents.
Gràcies a la vostra ajuda, podrem sensibilitzar a més infants i joves.

Sabadell, 30 de Març de 2017

Lidia Gil
Directora General
Fundació privada AVAN
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