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C A R TA D E P R E S I D È N C I A

Estimades persones que formeu part d’AURA,
L'any 2019 ha sigut l'any de l'aniversari dels 30 anys d’Aura Fundació i com veureu reflectit en la memòria, ha estat un any
especial, ple d'esdeveniments.
Especial en primer lloc pel creixement de participants que s'apropa a les 300 i pel número de nous contractes aconseguits que
superen els 50.
Especial pel creixement de persones i empreses sòcies.
Especial per haver participat en el dia Mundial de la Síndrome de Down a la seu de la ONU a Ginebra amb 2 persones participants, Montse D. i Rafa G.que van presentar la seva experiència laboral i de vida autònoma, exemple per a moltes institucions
europees que inicien el camí de la inclusió.
Especial per haver rebut un nou reconeixement, el Premi J. Mª Piñol a la millor trajectòria en inclusió laboral.
Especial perquè en l'acte de celebració dels 30 anys a l'Hotel ARTS, van acompanyar-nos més de 900 persones entre participants,
famílies empresaris/es ,amistats i representants d'Institucions . Com cada any, es van donar els reconeixements a les empreses que
han contractat a persones amb discapacitat d’AURA, diplomes a les persones que han fet formació i a les que porten més de 10,
20 i 30 anys al món laboral.
Aquest any va presidir l'acte la Consellera de presidència de la Generalitat de Catalunya la Hble Sra Budó, el Director General de
Fundació Bancària La Caixa el Sr Giró, així com càrrecs directius rellevants d'empreses que ens donen suport. Va concloure l'acte
el jugador del FC Barcelona Gerard Piqué amb unes paraules molt emotives .
AURA segueix participant en moltes xarxes tant nacionals com internacionals i aquest any participa en el programa Erasmus plus
(STARS), amb 4 països més, que té com objectiu millorar la transició del món escolar al laboral.
Tot això seria impossible sense el suport de TOTHOM: Patronat, equip professional, voluntariat, famílies, amistats i persones que
col·laboren any rere any, fidels al compromís de la missió que ens uneix, un any més AURA va creixent en quantitat de participants
i en qualitat en els serveis que ofereix.
Moltíssimes gràcies!

Gloria Canals
gloria@aurafundacio.org
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C A R TA D E D I R E C C I Ó

Aquest any ha estat l'any de les bones notícies, de les celebracions, de nous projectes i noves idees, de enfortir-nos i créixer com a
equip i, sobretot, creure en la IL·LUSIÓ del nostre projecte a llarg termini.
AURA tanca l'any atenent a 274 persones. Estem molt orgullosos/es de poder dir que 52 d'elles han accedit a un contracte laboral
i 60 han realitzat pràctiques. Així doncs, gairebé 200 persones ja es troben treballant i el 85% d'elles tenen un contracte indefinit.
A més, s'han impulsat noves i atractives accions formatives a les que s'han apuntat 119 persones, s'ha atès a 20 persones en el
programa INICIAL i 6 en el programa VITAL.
Al programa de vida independent, a més dels pisos de suport a la pròpia llar i el pis HABITAT del carrer Teodora, aquet any hem
pogut oferir un nou servei: HABITAT al carrer Balmes, pis d'aprenentatge però amb estades llargues per poder donar el pas a suport
a la llar.
Pel que fa a serveis, de manera transversal, aquest any s'ha creat la figura de responsable de famílies i la de responsable de neuropsicologia.
També destacar l'increment dels recursos privats en un 9,5% i dels públics un 12%. El que ens ha suposat un creixement del 21%
del resultat respecte a l'exercici 2018. A més, s'han aconseguit un total de 1.060.980,90€ ingressos, entre subvencions públiques
i donacions privades, suposant un increment anual de 9,61% .
La celebració del nostre 30è aniversari ha estat una altra il·lusió complerta: un miler de persones juntes celebrant fins on hem arribat
i el llarg camí que ens queda per davant. Esperem poder seguir compartint aquest camí amb tots/es vosaltres/es i poder seguir
rebent la vostra confiança!

Maria Cabré
maria@aurafundacio.org
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P R E S E N TA C I Ó
AURA és una entitat sense ànim de lucre que es va crear l'any 1989.
Ha estat el primer programa de "Treball amb Suport" al país, pioner en la
implantació i desenvolupament d'aquesta metodologia aplicant-la a persones
amb discapacitat intel·lectual.
El Treball amb Suport és un model que va començar a desenvolupar-se a Estats
Units als anys 80. Facilita la integració laboral a les persones amb limitacions
mitjançant un conjunt d'estratègies i procediments de recolzament adaptats a
les necessitats dels treballadors amb necessitats especials.
AURA ha aconseguit més de 395 contractes en empreses de reconegut prestigi. Per primer cop a la historia, algunes persones participants amb síndrome de
Down han treballat gairebé 30 anys demostrant que la inclusió laboral és un
èxit si s'ofereixen els suports necessaris.

M I S S I Ó I VA L O R S
La nostra MISSIÓ és “ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat intel·lectual mitjançant la inclusió social i laboral” seguint la
metodologia Treball amb Suport.
Aura vol dir «vent favorable»

COMPROMÍS amb la missió, les persones participants i les seves famílies.
RESPECTE per les diferències de cada persona.
ESPERIT INNOVADOR i positiu. “AURA” entès com valorar la persona com
a única i creure en les seves capacitats potenciant-les al màxim nivell personal,
social i laboral.
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RECONEIXEMENTS
AURA HA REBUT ELS SEGÜENTS RECONEIXEMENTS

2019

Premi "World Down Syndrome Day 2019" del 14è Congrés Mundial del
Síndrome de Down (WDSC) a Dubai, Emirats Àrabs

2019

Premi Josep M. Piñol a la millor trajectòria a favor de l’ocupació laboral

2019

Reconeixement a la seu de les Nacions Unides (ONU) de Ginebra, Suïssa

2018

Reconeixement com a pioners del "Treball amb Suport" a Europa
a la seu de les Nacions Unides (ONU) de Nova York

2016

Premi a AURA FUNDACIÓ per la tasca en inserció social i laboral HUMANA

2014

Placa commemorativa de part de la Generalitat de Catalunya amb motiu
del 25è aniversari d’Aura Fundació

2013

Reconeixement d’AESE per l’impuls del treball amb suport al País. Madrid

2009

Premi Àmbit de la Discapacitat, Fundació Agrupació Mútua

2009

Reconeixement als 20 anys, l Simposi de Treball amb Suport a Bilbao

2008

Premi ECA Caja Madrid a la institució més veterana en aplicar el
Treball amb Suport

2006

Premi Obra Social Caixa Sabadell

1999

Premi IMSERSO a la integració laboral de persones amb discapacitat

1998

Premi al Compromís 1er de maig Rafael Campalans
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EQUIPO HUMÀ
PATRONAT
Presidenta: Gloria Canals
Secretari: José Javier Valero
Tresorer: David Garcia-Gassull
Vocals:
Rosa Boada
Maria Cabré
Carme Llorens
Arturo Mas-Sardà
Montserrat Domènech
Adriana García de Gomar

EQUIP PROFESSIONAL
Equip Directiu
Presidenta i Fundadora: Gloria Canals
Directora: Maria Cabré
Atenció a Famílies: Carme Llorens
Neuropsicologia Comunicació Eficaç i Investigació: Doctora Roser Fernández
Captació de Fons i Màrqueting: Sonia González
Finances: Rosa Roura

Comunicació: Anna Martin

Servei generals: Tania Borrell i Anna Lloveras

Formació, Inclusió social i laboral:
Mar Escolà , Cristian Burgos , Mar Caparrós, Andrea Ensenyat, Ana Escudero, Jaime Gutiérrez, Laura Krauel, Laia Martínez,
Oriol Mercadé, Marta Montserrat, Roger Pena, Sara Plaza, Emili Rodríguez, Laura Rodríguez, Andrea Garré, Noemí Tomé.
Amb la col.laboració de lʼequip de voluntariat:
Agnès Aguilera, Laura Alemany, Maria Artigue, Núria Blasco Margarita Botella , Eulàlia Buchaca, Agatha Campderà,
Elvis Chávez, Santi Cros, Teresa Fenero, Sílvia Ferrer, Adriana García, Maria González, Clara Gràcia Iratxe Gutierrez , Liana
Hébrard, Amy Belle, Aina Lladser, Clara Martínez Martí Masvidal, Mireia Merino, Anna Millet, Alice Mongiello, Alejandra
Montemayor , Xavier Nogué, Cesc Nogueras, Carme Osset , Anne-Sophie Pedreau, Flor Ravenna, Jaume Reixach, Chema
Rodríguez , Jaume Romagosa, Toni Sánchez, Manel Sáez, Romina Santellán i Enric Vilató
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# A U R A D O W N S D AY

El dia 21 de març Aura Fundació va ser ponent a la seu de l'ONU de Ginebra en el Congrés del dia Mundial de la Síndrome de
Down, per ser impulsors de "Treball amb Suport" a Europa des del 1989.
WORLD DOWN SYNDROME DAY CONFERENCE.
La Conferència Mundial de la Síndrome de Down és una conferència internacional celebrada anualment a la Seu de les Nacions
Unides pel Dia Mundial de la síndrome de Down, organitzat per Down Syndrome International i patrocinat cada any pels Estats
Membres de l’ONU i organismes internacionals i organitzacions no governamentals.
La Conferència té un tema cada any, i el seu objectiu general és promoure els drets humans de les persones amb síndrome de Down
i altres discapacitats, utilitzant la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) i altres
instruments de drets humans.
Aquest any 2019 la temàtica va ser "No deixis ningú enrere", com a representants d’AURA van anar el Rafa G. i la Montse D. que
van parlar sobre la seva experiència de vida autònoma i laboral.
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I M PA C T E S X A R X E S S O C I A L S
# A U R A D O W N S D AY
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PROGRAMES
274 PERSONES ATESES EN TOTAL

PERSONES ATESES
PROGRAMA LABORAL
2019
2018
2017
2016
2015

229
198
182
171
163

CONTRACTES NOUS
2019
2018
2017
2016
2015

52
40
30
29
37

PRÀCTIQUES LABORALS

52%

59
54
37
40
24

2019
2018
2017
2016
2015

48%

CONTRACTES RENOVATS
2019
2018
2017
2016
2015

25-29 anys

20-24 anys

PERSONES CONTRACTADES

30-34 anys

-20 anys

35-39 anys

+45 anys

34
25
23
25
40

40-44 anys
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2019
2018
2017
2016
2015

198
171
146
139
128

INCLUSIÓ LABORAL
#VULLTREBALLARAMBTU
Seguint la metodologia de Treball Amb Suport les persones participants d'AURA inicien un itinerari personalitzat de formació pre
laboral que inclou tots els aspectes que afavoriran la seva inserció.
La realització de pràctiques a l'empresa "formació en situació real" permet adquirir les competències adequades tant de la feina
com de les relacions acompanyades d'un/a preparador/a laboral. Un cop tenen contracte, AURA ofereix seguiment a l'empresa
al llarg de tota la vida laboral.
Aquest 2019 sʼhan aconseguit 60 pràctiques laborals noves i la majoria han acabat en contracte laboral.

NOUS CONTRACTES 2019

Humana. Carlota

Espectarama (Cinemes Verdi)
Bernat

CIUTAT COMPTAL

Imove. Marc

Ciutat Comptal. Dima
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Cereals Hunters Barcelona
Cristina

CIUTAT COMPTAL

Ciutat Comptal. Adrià

Cereals Hunters Barcelona
Guadalupe

Mussol. Judith

Hotel Alma. Carlos

Oms y Viñas. Pablo

Carlʼs Junior. Arantxa

Pronovias. Marc

Humana. Marta

Cobarna Fruits. Marc

MI Tres Torres. Nacho

10

Federació Catalana de Natació
Eric

Humana. Marina

Hema. Àlex

Thermoking. Helena

Grup Julià. Marc

Daba Nespresso. Lluch

Pronovias. Nuria

Mango. Laia

Aura Fundació. Anna
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Rabat. Laura

Grand Hotel Central. Miquel

Hotel Arts. Julia

PRIMARK

VINITUS

Primark. Guadalupe

Panasonic. Àgueda

Vinitus. Judith

Distinto Films. Júlia

Hotel Alma. Judith

Ministeri de Foment. Irene
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Ministeri de Defensa. Carles

Natura. Andrea

Hotel Barcelona Princess. Irene

Applus. Montse

Restaurante Tivoli 1940. Montse

Monlau. Jordi

Plusfresc. Roger

Arquitema. Fernando

Taller de Pa Serrajòrdia. Marc
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Abat Oliva Loreto. Inés

Corbera. Noe

Cal Fruitós. Judith

Garcimar. Carlos Manuel

Etnia. Pablo

Natura. Maria

EDUCARE XXI

Compraventa Barcelona by Fincas
Gonseni. Helena

Hotel Petit Palace Boqueria
Sergi
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Educare XXI
Montse (substitució)

R E S P O S T E S S AT I S FA C C I Ó
EMPRESES AMB AURA
Gens satisfet/adequat

Satisfacció rendiment
de la persona contractada

1

2

3

Satisfacció seguiment
fet per AURA

70%

Valoració aptituds i actituds
de les persones amb discapacitat
per adaptar-se en el lloc de feina

Molt satisfet/adequat

Valoració coordinació i
seguiment realitzat dʼAURA

30%

26.7%
73.3%

20%
80%

Nivell de positivitat de la
inclusió en lʼambient
de lʼempresa

28%
72%
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Valoració resposta equip
empresa envers la persona
amb discapacitat incorporada

11.3%
88.7%

17.2%
82.8%

Recomanació a altres empreses
de l'experiència AURA

100%

*Resultats de les enquestes realitzades a final dʼany 2019
seguint els estàndards marcats per lʼauditoria de qualitat anual ISO Applus+ certification.
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CONTRACTES DES DE 1989
395

0
1989
CAGR

1999

2009

2019

21,3%

9,2%

11,5%

229

Persones participants d’AURA
estan al programa laboral

198

Persones participants d’AURA
treballen actualment

75

Persones porten treballant
més de 10 anys

25

Persones porten treballant
més de 20 anys

15

Persones porten treballant
més de 25 anys
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ACTE D’ESTIU
Aura Fundació va celebrar el seu 30 aniversari amb el lliurament dels premis “Empreses amb Aura” que reconeix a aquelles entitats
que han contribuït al llarg d'aquest any a la inserció laboral i social de persones amb discapacitat intel·lectual. L'acte es va realitzar
a l'Hotel ARTS i va comptar amb més de 900 convidats, va ser inaugurat per la presidenta de la Fundació, Glòria Canals i presentat
per Maria Cabré, directora de l'entitat.
L'Honorable Sra. Budó, Consellera de Presidència, va recalcar que “es tracta d'un acte emotiu i positiu per fer balanç d'un treball
de 30 anys dedicats a aquesta activitat imprescindible i necessària com la que fa Aura Fundació, que s'ha convertit en entitat
referent a Catalunya, Espanya i Europa ". I es va referir a les persones amb discapacitat intel·lectual com “un exemple de tenacitat
i constància que han aconseguit superar els obstacles per tenir una vida digna i fer-se valer en el món laboral, on han demostrat la
seva motivació i capacitat productiva".
Como cada any, es van fer entrega dels reconeixements a les empreses que han contractat a persones participants d’Aura durant
aquet any y passen a ser, per aquet motiu, empreses "amb Aura".
El Sr. Giró, Director General de la Fundació Bancària la Caixa, va entregar els reconeixements a les següents empreses:
Hotel Catalonia Rigoletto, Synlab Diagnósticos Globales S.A, Clínica Mi Tres Torres, Hotel Petit Palace Museum, Hotel Monument,
Nike (Outlet Viladecans), KIABI, 365 Obrador, Hotel The Barcelona Edition, Acrecentia training S.L, Pranarôm España, Hotel
Golden Tulip, PREMIUM, CORBERA, Cal Fruitós, Pronovias Group, GARCIMAR, Etnia Barcelona, Natura Selection, CompraventaBarcelona by Fincas Gonseny, Cereal Hunters Barcelona, Mussol ANG S.L, Hotel Alma, Oms &Viñas, Carl’s Jr / Beer & Food,
Humana, COBARNA FRUITS, Federació Catalana de Natació, HEMA Spain, Thermo King, Grup Julià, DABA Nespresso, PANASONIC, RABAT, Hotel ARTS, VINITUS, Mango, Grand Hotel Central y Distinto Films.
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Gloria Canals y Montse Domenech, fundadores
d'AURA, van rebre uns rams de flors com agraïment pel
seu treball que van ser lliurats per Raul P, la persona a la
qual van trobar el primer treball fa ja 30 anys.

Els fundadors de Jimmy Lion,
Álvaro Gomis i Felipe Cortina, al
costat d'Odile, una de les persones que va dissenyar els mitjons
solidaris de la marca per AURA.
Se'ls va agrair la implicació
altruista que han tingut durant
aquests dos últims anys amb
l'entitat.
El jugador de el FC Barcelona, Gerard Piqué, va clausurar l'acte del
30 aniversari destacant la important tasca social que desenvolupa la
Fundació i va animar els empresaris a seguir incloent en els seus
equips a persones amb discapacitat intel·lectual. Per Gerard Piqué
"aquestes persones són un exemple de superació i esforç, valors que
han de ser reconeguts per la societat".
Com sorpresa final, va actuar la reconeguda cantant Mónica Green
alhora que entrava un espectacular pastís d'Escribà, especial 30
aniversari.
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Més de 900 persones aplaudien pels resultats del programa laboral.
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I M PA C T E S A L S M I T J A N S
DE COMUNICACIÓ

2017

2018

2019

1003

1249

1592

4670

5057

5496

507

1299
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A C T I V I TAT S

Lectura Manifest Treball amb Suport.
Congrés dels Diputats.

Taller de cuina creativa amb el chef Aurelio
Morales y Paco Patón del Restaurant Cebo,
amb estrella Michelin, del Hotel Urban de 5*
GL de Madrid (Derby Hotels Collection).

Taller de disseny per crear els mitjons especials amb Jimmy Lion per al
Dia Internacional del Síndrome de Down.

#AuraDownsDay tendència a les
xarxes socials amb els mitjons solidaris
de Jimmy Lion.

Sant Jordi i les roses solidàries
per a les empreses.

Dia Internacional de les Persones
amb Discapacitat.

Concert benèfic Luz de Gas.
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III Congrés Nacional
d'Emprenedoria, Ocupació
i Discapacitat (Elx).

Les primeres persones amb síndrome de Down en treballar
en una Copa Davis.

Voluntariat AURA al Banc de Aliments.
Ponències de representants d'AURA a la
"Conference on Supported Employment"
de 2019 a Amsterdam.

AURA participa al projecte europeu Erasmus
+ "STARS" de transició a la vida adulta per a
persones amb discapacitat.
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Jornades Discapacitat i
Envelliment, Envelliment i
Discapacitat (Salamanca).

PROGRAMES

EL CLUB D'AUTOGESTORS/ES
15 persones participants

SERVEI DE NEUROPSICOLOGIA

Grup d'autogestors/es format per persones veteranes de la
Fundació. Des de 1997 es reuneixen setmanalment per parlar i
debatre temes que els preocupen i interessen i organitzen accions
de voluntariat i participació ciutadana.

L'objectiu és detectar, prevenir i estimular les seves potencialitats i
millora cognitiva. Es realitzen programes d'estimulació cognitiva i
bio feedback. AURA segueix liderant l'estudi multi cèntric de
l'evolució cognitiva / conductual de les persones amb síndrome
de Down juntament amb la Universitat Ramon Llull.

VITAL
6 persones participants

INICIAL
20 persones participants

Ofereix l'espai i activitats adequades a les persones que, per edat
o diverses circumstàncies, estan fora de l'entorn laboral de
manera temporal o definitiva.

Grup d'adolescents i joves que previ a la incorporació a AURA es
troben setmanalment per parlar i preparar el seu futur. Provenen
de diferents centres formatius.
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FORMACIÓ
119 persones participants

VIDA AMB SUPORT - VIDA INDEPENDENT
HABITAT és el pis d'aprenentatge de vida autònoma compartit
amb estudiants universitaris i coordinat per professionals de
AURA. Ofereix l'oportunitat d'aprendre a conviure i compartir
responsabilitats en estades temporals.

On adquireixen el compromís de seguir la seva formació instrumental i cultural a més de la seva activitat laboral.
AURA ofereix un ventall ampli de formacions complementàries
que ajudaran a millorar les seves competències i nous coneixements.

HABITAT Teodora 12 persones participants
TAT

NOVE

HABITAT BALMES 3 persones participants

Els que donen un pas més en el procés de vida independent reben
el suport d'AURA anomenat SUPORT A LA PROPIA LLAR i acreditat
pel SISPAP de la Generalitat de Catalunya.
9 persones participants
5 pisos amb suport

COMUNICACIÓ EFICAÇ
Per millorar les competències lingüístiques d'expressió verbal, oral
i escrita i les habilitats socials i comunicatives.
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R E S P O S T E S D E S AT I S FA C C I Ó
P E R S O N E S PA R T I C I PA N T S I FA M Í L I E S
Gens satisfet/adequat

1

2

3

4

Molt satisfet/adequat

PERSONES PARTICIPANTS:
Tracte rebut per
part dʼAURA

Temes que es treballen

10%
90%

Utilitat del que s'aprèn

14.8%
85.2%

Satisfacció relació
amb el/ la
preparador/a laboral

18.5%
81.5%

Satisfacció del
suport rebut

8.3%
91.7%

Satisfacció del
lloc de feina

16.4%
83.6%

Satisfacció oferta
formativa

14.8%
85.2%

11.9%
88.1%

FAMÍLIES:
Resposta a les
necessitats fill/a, germà/na

Tracte de lʼequip
professional

Nivell atenció rebuda

11.1%
88.9%

Nivell qualitat del servei

18.9%
92.3%

7.7%

81.1%

16%
84%

*Resultats de les enquestes realitzades a final dʼany 2019
seguint els estàndards marcats per lʼauditoria de qualitat anual ISO Applus+ certification.
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ODS AURA

Aura Fundació, conscient de la importància de l'equilibri de l'entorn per al futur de la humanitat, està alineada i treballa en el
compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per l'ONU com a eix fonamental per complir amb l'Agenda 2030, per generar un impacte positiu en la sostenibilitat i aconseguir canviar el món.
En concret, treballem a favor del número 4, per una educació de qualitat, oferim formació adaptada per persones amb discapacitat
intel.lectual. Fem un pla individual centrat en la persona, ja que l’'oferta formativa reglada és gairebé inexistent, i aquestes persones
tenen dret a seguir formant-se després de l'ensenyança obligatòria.
El número 5 igualtat de gènere: Les dones amb DI pateixen una doble discriminació i per això a AURA treballem per una educació
inclusiva, tant a la formació que oferim com en la convivència en els pisos de vida independent, en totes les inclusions laborals i en
la comunicació de l’entitat.
També tenim un pla d'igualtat registrat a la Generalitat de Catalunya.
El número 8, treball decent i creixement econòmic: És el pilar de la nostra fundació, fem “Treball amb Suport”, busquem feines
dignes per aconseguir una ocupació de qualitat per les nostres persones participants: El treball és un dret.
El número 10, reducció de desigualtats: Defensem els drets de les persones amb discapacitat, lluitem perquè no es vulnerin el seus
drets , per la igualtat d’oportunitats i perquè tinguin una inclusió real a la nostra societat.
El número 17, aliances per aconseguir els objectius: Tenint aliances amb el sector empresarial privat, les administracions públiques
i la societat per tal d'incentivar un treball amb xarxa. Només unint esforços podrem assolir els objectius.
Respecte el medi ambient, cumplim amb el número 7 sobre energia assequible i no contaminant i , el número 13 d’acció pel clima.
La nostra seu ,inaugurada en el 2017, va tenir una reforma-rehabilitació energètica (finalista dels Premis Lledó d'Arquitectura 2018)
per integrar i controlar els efectes de les mesures passives i actives en la reducció del consum energètic (reduint la demanda en un
56%) i la millora del confort ambiental.
A més, tenim un sistema d’osmosi per l’aigua per evitar ús de plàstic.
A AURA treballem per a aconseguir els ODS, perquè el món ens necessita, per a promoure prosperitat i construir un futur millor.
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BALANÇ
2015

2016

2017

2018

2019

Immobilitzat material
Inversions financeres a llarg plaç

12.510 €

10.783 €

371.609 €

352.621 €

333.502 €

Total actiu no corrents

12.510 €

10.783 €

371.609 €

352.621 €

333.502 €

Usuaris, patrocinadors i deutors de les
activitats i altres comptes a cobrar

393.681 €

341.852 €

691.975 €

529.018 €

540.392 €

Efectius i altres actius líquids equivalents

211.296 €

435.265 €

204.386 €

271.213 €

783.185 €

Total actiu corrents

719.978 €

892.117 €

1.012.861 €

1.016.730 €

1.440.077 €

Total actiu

732.487 €

902.900 €

1.384.470 €

1.369.351 €

1.773.580 €

Fons dotacional

156.318 €

156.318 €

156.318 €

156.318 €

156.318 €

Excedent exercicis anteriors

322.506 €

369.847 €

405.061 €

603.289 €

784.558 €

47.341 €

35.214 €

198.228 €

181.269 €

219.417 €

Subvencions, donacions,...rebuts

158.687 €

284.676 €

548.553 €

370.477 €

533.869 €

Total patrimoni net

684.852 €

846.055 €

1.308.161 €

1.311.353 €

1.694.161 €

Acreedors varis

13.905 €

14.478 €

31.664 €

8.997 €

14.976 €

Altres deutes amb les Administracions Públiques

33.730 €

42.367 €

44.645 €

49.002 €

64.442 €

Total passiu corrents

47.635 €

56.845 €

76.309 €

57.998 €

79.418 €

732.487 €

902.900 €

1.384.470 €

1.369.351 €

1.773.580 €

Ingressos sector privat

375.886 €

514.990 €

634.380 €

694.117 €

760.081 €

Ingressos sector públic

435.405 €

349.637 €

496.687 €

521.511 €

584.187 €

Total ingressos

811.291 €

864.628 €

1.131.067 €

1.215.629 €

1.344.268 €

Despeses de personal

-622.650 €

-673.041 €

-756.114 €

-773.203 €

-857.415 €

Altres despeses

-135.855 €

-156.373 €

-176.724 €

-261.157 €

-267.437 €

Total despeses

-758.505 €

-829.414 €

-932.839 €

-1.034.360 €

-1.124.852 €

52.786 €

35.214 €

198.228 €

181.269 €

219.417 €

ACTIU

PASSIU
FONS PROPIS

Excedent de l’exercici

ACREEDORS COMERCIALS I ALTRES COMPTES A PAGAR

Total patrimoni net i passiu

COMPTE DE RESULTATS
INGRESSOS:

DESPESES:

RESULTATS:

COMPTES AUDITATS PER KMPG
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EMPRESES MECENES
Són les empreses que col.laboren signant un conveni per un projecte concret i amb una important dotació econòmica.
Gràcies a elles podem portar a terme projectes que d'altra manera seria impossible plantejar-se. CREIXEMENT.

EMPRESES SÒCIES
Són empreses sòcies del Club d' Empreses X+FUTURS. Gràcies a la seva donació recurrent ens doten d'independència
econòmica i podem mantenir els programes d'Aura Fundació. Són el nostre PRESENT i el nostre FUTUR.
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Carburos Metálicos, empresa amb Aura des de 2012 i la primera empresa
que va apostar en 2018 per dotar Aura de fons recurrents

AMICS D'AURA FUNDACIÓ
Persones individuals que són socis/es amb una donació periòdica i ens permeten seguir lluitant per la defensa de les
persones amb discapacitat intel·lectual. RECOLZAMENT.

EMPRESES DE RECURSOS
Són empreses que ens fan donacions amb espècies. ALIANCES.
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EMPRESES AMB AURA
Són les empreses que han contractat alguna persona participant d'Aura Fundació. 100% INSERCIÓ.
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EMPRESES AMB AURA

CONVENIS:

PARTNERS INSTITUCIONALS
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AURA ÉS MEMBRE DE:

Dincat (Federació
Catalana pro persones
amb discapacitat
intel·lectual)

APSE (American
Association for Persons
in Supported
Employment)

XIB
Xarxa Barcelona
d’Inclusió al Mercat
Ordinari de Treball

Programa INCORPORA.
Obras Social “La Caixa”

Down España

Coordinadora
Down Catalunya

Xarxa F.i.L.: Foment de
la Inserció LaboralFederació ECOM,
ACAPPS, AMMFEINA,
ACTAS i INSERTA

Down Syndrome
International

AURA HA ESTAT MEMBRE FUNDADOR DE:

EUSE (European
Union Supported
Employment)

AESE (Asociación
Española de Supported
Employment)

ACTAS (Associació
Catalana de Treball
amb Suport)
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Fundación Emplea

Ronda General Mitre, 174
08006 Barcelona
Telf. +34 93 417 76 67
info@aurafundacio.org
www.aurafundacio.org

Registre de fundacions
Núm. 1980. Certificat de
Qualitat ISO 9001:2000

Auditada per

