NOTA DE PREMSA

La Fundació Institut Guttmann i la Fundació Prevent
signen un conveni de col·laboració institucional per a la
inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat

Ambdues entitats col·laboraran en les seves activitats per a la inclusió i
la normalització de la discapacitat en la societat i el món laboral




Gràcies a aquest conveni es compartiran recursos i informació per a fomentar
l’autonomia i la inclusió social de les persones amb discapacitat.
L’Institut Guttmann i la Fundació Prevent uniran esforços per al foment de la pràctica
de l’esport inclusiu en infants, joves i adults.
La primera activitat de col·laboració ha estat amb l’Aula d’Emprenedors, un
programa gratuït de formació i acompanyament dirigit a emprenedors amb
discapacitat.

Badalona, 25 d’abril de 2018 – La Fundació Institut Guttmann i la Fundació Prevent treballaran
conjuntament per tal de potenciar les activitats i els projectes propis que contribueixin a
millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i, especialment, aquelles que
afavoreixin l'accés al mercat laboral, la igualtat d'oportunitats, l'apoderament, la formació, el
foment de l'autoocupació i la pràctica de l'esport inclusiu.

L’acte de signatura de conveni s’ha celebrat aquest dimecres 25 d’abril a l’Institut Guttmann,
amb el seu director Dr. Josep M. Ramírez, i la directora general de la Fundació Prevent, la Sra.
Montserrat Moré, sent el tret de sortida d’una col·laboració mútua per a la difusió dels
recursos i eines que ambdues entitats ofereixen a les persones amb discapacitat, amb
l’objectiu d’arribar a més persones.
Entre d’altres, es promourà la inserció laboral a través del programa Unomas d'intermediació
laboral, es difondrà la plataforma col·laborativa SiiDON (Servei d’Informació Integral de la
Discapacitat d’Origen Neurològic) com a font de recursos i informació útil dins l'àmbit de la
discapacitat d'origen neurològic, i es promourà l'esport inclusiu.
Com a entitat d'iniciativa social, l'Institut Guttmann està compromès amb la promoció, la
defensa dels drets i l'efectiva equiparació d'oportunitats de les persones amb discapacitat.
Amb aquest objectiu, a més de les activitats hospitalàries i científiques, du a terme activitats
assistencials especialitzades de naturalesa sociosanitària, així com diferents accions de
caràcter social, preferentment en els àmbits de la prevenció, la divulgació i la sensibilització
social.
I així, ambdues entitats treballaran plegades en l’organització i/o participació en seminaris,
conferències, congressos, jornades, cursos o accions de divulgació per a la sensibilització del
món empresarial sobre la corresponsabilitat en la inclusió de persones amb discapacitat. La
primera de les col·laboracions es realitza dins el marc del programa d’Aula d’Emprenedors que
es va posar en marxa al 2014 juntament amb l’escola de negocis ESADE i per la qual ja han
passat 119 emprenedors. L’èxit del programa queda palès després que el 51% de projectes
presentats s’han posat en funcionament.
Fundació Privada Prevent és una entitat sense ànim de lucre d'àmbit nacional i que té com a
objecte fundacional promoure la seguretat i salut laboral i la inclusió social i laboral de les
persones amb discapacitat.
Fundació Institut Guttmann és una entitat privada d'iniciativa social, sense ànim de lucre, que
té com a objectiu principal promoure, impulsar i aconseguir la rehabilitació integral de les
persones afectades per una lesió medul·lar, un dany cerebral adquirit o una altra discapacitat
d'origen neurològic, desenvolupar la recerca i la docència en aquest àmbit de la neurociència, i
prestar-los el suport i els serveis més adequats per assolir una reinserció social satisfactòria, i
alhora contribuir al ple reconeixement dels seus drets i a una efectiva equiparació
d'oportunitats.
Per a més informació, contactar:
RSC i Comunicació - Institut Guttmann
rrpp@guttmann.com
Telèfon: 34 93 497 77 00
Comunicació i relacions externes – Fundació Prevent
info@fundacionprevent.com
Telèfon: 34 93 439 18 06

