Living together with people with cerebral palsy, Fundació Catalana per a la Paràlisi
Cerebral, Barcelona.
La Fundació té per finalitat la promoció, organització i realització de tota classe
d’activitats encaminades a l’ajut a les persones afectades de paràlisi cerebral i altres
discapacitats afins perquè, des del moment del seu naixement fins al final de la seva
vida, obtinguin el màxim grau d’autonomia personal i d’integració social i laboral. Una
d’aquestes activitats són els intercanvis entre persones afectades per la paràlisis
cerebral i els i les voluntàries internacionals.
Aquests intercanvis es basen en la convivència i la participació comuna de tots els
participants, sigui quina sigui la seva condició i origen. Els participants sense cap
diversitat funcionalt, a més, s’ocupen d’ajudar als participants amb paràlisi cerebral en
totes aquelles activitats de la vida diària que aquests no poden realitzar. Així, la
convivència i l’interactuació facilita l’establiment d’un diàleg bidireccional directe que
obre els participants a noves perspectives i realitats socials i els permet, en definitiva,
conèixer millor les diferents sensibilitats que ens envolten.

Els joves afectats de paràlisi cerebral compartiran el seu temps d’igual a igual amb elsi
les voluntàries internacionals, que s’ocuparan de satisfer les necessitats personals que
puguin tenir, donada la seva condició. Aprendran com és la vida en un ambient lliure
pera ells, a través de l’esport, l’oci i altres activitats proposades, però sobretot a través
de la convivència diària, millorarant les seves capacitats físiques, socials i relacionals.
Cal tenir en compte que,
per a una persona afectada
de paràlisi cerebral, la
manca
d’autonomia
personal comporta sovint
una forta relació de
dependència amb el seu
respectiu entorn habitual
(nucli familiar, residència,
centre de dia, club esportiu
al qual estiguin afiliats...)
que
els
provoca
un
important dèficit en les seves habilitats socials.
Primer torn del 1 al 8 d’agost i el segon 9 al 16 d’agost.

