PROJECTE SOLIDARI
“ DONAN’S LA LLANDA”

¿Qui som?
Astea Safor (Associació de Familiars de Persones amb Trastorn d’ Espectre Autista
de la Safor) és una associació sense ànim de lucre, la finalitat de la qual és
FACILITAR LA INTEGRACIÓ SOCIAL, EDUCATIVA I LABORAL DE LES PERSONES
AMB TRASTORNS DE L’ ESPECTRE AUTISTA EN LA COMARCA DE LA SAFOR.
Per al compliment dels fins indicats, Astea desenvolupa activitats destinades a
BUSCAR I PROPORCIONAR RECURSOS PSICOPEDAGÒGICS I EDUCATIUS PER A
RESPONDRE A LAS NECESSITATS COMUNICATIVES, SOCIALS I D’ADAPTACIÓ A
L’ENTORN QUE REQUEREIXEN ELS AFECTATS PEL TRASTORN D’ESPECTRE
AUTISTA, AIXÍ COM FACILITAR ALS FAMILIARS DE PERSONES AFECTADES PEL
TRASTORN, D’ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT PER A LA CURA I ATENCIÓ DELS
SEUS FAMILIARS AFECTATS.

¿Per què?
El col.lectiu de les persones amb Autisme i les seves families ha estat un col.lectiu poc
conegut i amb poca protecció pública, malgrat ésser una de las principals causes de
discapacitat a España.
L’actual situació econòmica
desemparades moltes families
l’assistència terapèutica pública
El decliu i empitjorament de les
•

ha afectat brutalmente aquest col.lectiu, deixant
en complir l’edat de 7 anys el fill, moment en que
s’acava.
circumstàncies socials del col.lectiu es concreta en:

Greus retallades en Dependència i el retard en els seus pagaments.

Limitacions d‘accès a les beques i ajudes com les del MEC que han suposat, en realidat,
la seva desaparició.
•

Co-pagament farmacèutic amb la penalització de l’aportació d’un treballador en actiu
(40%).
•

Retallades dels tractaments terapèutics i anunci de la possible sortida de la cartera de
prestacions sanitàries dels tractaments existent fins tan sóls l’edad de 7 anys.
•

A partir dels 7 anys, els afectats d’Autisme no compten amb cap recurs assistencial ni
sanitari, ni tan sols accès a un servici de Logopèdia per la Seg. Social, atès que no estàn
inclossos en els col.lectius als que dona cobertura el concert de la Seg. Social.
•

L’autisme implica una
DISCAPACITAT DE
CARÀCTER PSÍQUIC,
i en moltes ocasions, el
reconeiximent de la
situació de DEPENDÈNCIA

¿Per a què?
La dura situació que estàn afrontant les nostres families per la manca
d’ assistència institucional pública per als seus fills, quedant les seves
possibilitats d’atenció terapèutica i milloria en mans de serveis privats d’
elevat cost econòmic, obliga a Astea a convertir-se en proveidor, al menys,
de les necessitats més urgents dels nostres fills, és a dir, SUBVENCIONAR
TRACTAMENTS TERAPEÙTICS, que son vitals per a ells si, de veritat,
busquem incrementar la seva qualitat de vida en el futur.
Per aquest motiu, Astea s’ha embarcat amb el RECICLATGE DE LLANDES
DE BEGUDA I D’ALTRES ENVASOS DE METALL, com a forma de captació
de fons econòmics que ens permetisquen abonar teràpies als nostres
familiars, especialment en els casos de les families més desafavorides.

Com i on? ……
En una primera fase, Astea ha instal.lat uns punts fixos de recollida en
col.legis i establiments públics on els nostres veins puguen dipositar les
seves llandes.
Astea s’encarrega de recollir aquestos residus, els premsa i enmagatzema
fins la seva venda posterior en chatarreries.
Astea, amb aquesta iniciativa, fon dos campanyes de concienciació i
sensibilització:
1.

Concienciació i difusió de la necessitat d’ inclusió social de les persones
amb Autisme.

2. Sensibilització Mediambiental, a través de la recollida selectiva d’envasos
metàlics, que es poden reciclar indefinidamente ,i produeix un gran estalvi
energètic.
“COL.LABORAR AMB UNA CAUSA SOCIAL I AMB EL MEDI AMBIENT, TAN
SOLS AMB UN ACTE, EL DE RECICLAR LES TEVES LLANDES”.

PROJECTE DE RECOLLIDA
DE LLANDES
EN CENTRES EDUCATIUS

Amb la col.laboració de l’Ajuntament d’Oliva i la seva Delegació de Cultura, Educació i de
Biblioteques, Astea proposa amb motiu del día 2 d’Abril, Dia Internacional de l’Autisme,
iniciar una CAMPANYA CONJUNTA DE CAPTACIÓ DE FONS PER ALS NENS AMB
AUTISME DE LA COMARCA A TRAVÈS DELS COL.LEGIS DE LA LOCALITAT
D’OLIVA, iniciativa de caràcter social (fomentant valors com la solidaritat, generositat,
respecte a la diferència i diversitat) al temps que difondre el missatge de sensibilització
mediambiental (participar activament en la protecció del planeta).
S’instal.larà un contenidor de recollida de llandes cada setmana en un col.legi fins un
total de 6 semanes, coincidint amb els 6 centres d’ educació pública d’infantil i primària
d’Oliva, per a afavorir la educació en valors dels alumnes més petits.
Astea Safor s’ ofereix a :
•Fer

xerrades al voltant del reciclatge per una banda, i tanmateix, del col.lectiu dels
alumnes amb Autisme.
•Convocar

un concurs de dibuix amb motiu del RECICLATGE entre els escolars d’ Oliva
que desitgen participar. El dibuix guanyador passarà a ser la imatge pública del
reciclatge en la nostra Comarca.

LES LLANDES:
UN MATERIAL QUE
DEBEM RECICLAR.
Estàn fabricades amb
materials tals com el
alumini o el acer.
Actualment 3 de cada
4 llandes ja son
reciclades.
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UNA BONA RAÓ PER UNA BONA CAUSA
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DIPOSITA ACÍ LES TEVES LLANDES DE REFRESCOS I
COL.LABORARÀS AMB LES PERSONES AMB AUTISME DE LA
COMARCA.
GRÀCIES!.
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