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AL NOSTRE VOLTANT

Nexe Fundació es mou pels quiets

Nexe Fundació
millora la
qualitat de vida
de persones
amb capacitats
limitades

Mitjançant els
seus recursos
tècnics, potencia
l’autonomia i
socialització

El calendari
solidari
‘Mou-te pels
quiets’ és una
bona forma
de col·laborar
amb aquesta
entitat gracienca

Nexe Fundació és una entitat
sense ànim de lucre que, des de
fa més de 35 anys, defensa que
tots els nens i nenes neixen amb
capacitats i tots tenen dret a una
vida de qualitat en igualtat d’oportunitats. L’infant que té un retard
greu del desenvolupament precisa
d’uns recursos tècnics i humans
que millorin la seva qualitat de
vida, potenciïn la seva autonomia
i afavoreixin la seva socialització.
Per això, Nexe advoca
pels drets dels nens/es i joves amb
greus discapacitats igual que la resta dels infants. Alhora, dedica la
seva experiència a formar professionals, desenvolupar projectes de
recerca i fer-se visible a la societat.
Mou-te pels quiets
Els pares i mares de Nexe Fundació van impulsar un calendari
solidari que ja té disponible la
seva edició 2020. Aquest calen-

dari dona visibilitat a les malalties
minoritàries que tenen els nostres
infants i capta fons per invertir en
els projectes que duu Nexe a terme
per a la millora de la qualitat de
vida dels infants i joves que atenen
diàriament.
Nexe edita dues versions
del calendari, una de sobretaula, que es pot adquirir amb un
donatiu de 5 euros, i una altra de
paret, que es pot adquirir amb un
donatiu de 7 euros. On es pot
aconseguir? A Nexe Fundació,
Travessera de Dalt 100, i a les
llibreries Abacus i Laie. A més,
el podràs trobar a les oficines del
Club Esportiu Europa.
Si estàs interessat/da en collaborar amb Nexe Fundació o en
algun dels seus projectes, hi pots
contactar a:
Nexe Fundació / nexefundacio.org
comunicacio@nexefundacio.org
932 846 423 / @nexefundacio 

