
Tot ésser humà 
necessita sentir 
que pertany a 
la societat, 
que forma part 
d’una comunitat, 
que és important 
per als que 
l’envolten, 
que és estimat 
per uns quants

Fes-te voluntari 
d’aquest projecte!

Compartir una tasca comuna 
durant un temps continuat 
és una bona manera de 
conèixer-nos els uns als altres

La Fundació Elna ha nascut amb la voluntat d’atendre 
les persones amb diversitat funcional lleu i moderada 
fora de l’àmbit laboral, per tal que construeixin 
un Projecte de Vida digna

tu, jo i les noves 
tecnologies
L’objectiu d’aquest projecte és facilitar els coneixements 
necessaris per a impulsar l’alfabetització digital 
i la comunicació en xarxa del col·lectiu amb DF.

El programa va dirigit a les persones amb diversitat 
funcional vinculades a la Fundació ELNA.

Des d’aquesta Fundació volem reduir l’aïllament 
social que pateix el col·lectiu amb DF. 

Busquem ciutadans que, de manera voluntària, 
es relacionin regularment amb un noi o noia amb DF, 
per tal de reduir el desconeixement que gran part de 
ciutadans tenen respecte d’aquestes persones.

necessiteM ciutadans amb un perfil 
humà, que de forma voluntària i amb 
coneixements bàsics o avançats d’informàtica 
vulguin ensenyar, acompanyats pels 
professionals d’ELNA, a una persona amb DF 
durant una hora setmanal (tardes).

PeR A MÉs inFoRMAciÓ
posa’t en contacte amb: 

Montse (tel.  696 646 762)
o Cati (tel. 660 920 807)

informacio@fundacioelna.org

Persones amb cor Col·laboren en aquest projecte Persones amb cor Col·laboren en aquest projecte
IES SobrEquéS (GIrona) · IES MontIlIvI (GIrona) · CaSa dE Cultura toMàS dE lorEnzana (GIrona) · bIblIotECa ErnESt lluCh (GIrona) · CEntrE CívIl tEr (GIrona) · 
CEntrE CívIl barrI vEll (GIrona) · CIutadanS dE la SoCIEtat CIvIl

Si voleu fer una donació, podeu 
fer un ingrés o transferència a:
FundaCIó Elna pEr a la 
dIvErSItat FunCIonal
Iban  ES57 0182 0171 8502 0160 0457
indicant en el concepte 
“donació de......................”
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