


DOWN LLEIDA



LA SINDROME 

DE DOWN



LA SÍNDROME DE 

DOWN 

ES CURA?

La SD NO és una lesió ni una MALALTIA 

crònica que una intervenció quirúrgica, 

un tractament, etc....pugui modificar.



HI HA GRAUS DE  

SÍNDROME DE 

DOWN?

NO hi ha persones amb MÉS O MENYS 

SD, més o menys afectades , més o 

menys profundes.

Hi ha tanta variabilitat individual com 

persones hi ha amb aquesta síndrome, 

igual com hi ha una gran variabilitat en 

la població general.



Fins on pot arribar una 

persona amb Síndrome 

de Down? 
Fins on pot arribar una persona 

sense Síndrome de Down? 

La mateixa resposta ens serviria per 

les dues preguntes



VOLUNTARIAT A 

DOWN LLEIDA 



• Més de 50 voluntaris/ies

• Formació durant l’any al voluntariat

• Voluntariat entre setmana, el cap de 

setmana o puntualment

• 2 trobades a l’any entre voluntariat i 

persones de l’entitat amb discapacitat



FEM KOLLA



Voluntària 

“Quan estic fent voluntariat m’adono que sóc molt feliç i penso que ells també, 

quan marxo em sento molt satisfeta.

Crec que ningú som perfectes però sí que podem ser feliços, i si fent voluntariat 

puc ajudar a que ho siguin ells doncs encara ho soc més jo.”

Voluntària  
 
Amb Down Lleida, el meu objectiu com a voluntària és divertir-me amb molt 

bona companyia. 

Sigui fent un karaoke, celebrant un aniversari virtual o compartint records, el 

fet de saber que dia rere dia puc ajudar a fer feliç a algú em fa feliç a mi 

també!



JOHIVAIG



TROBADES 

VOLUNTARIAT



Voluntari 
 
En concret el voluntariat amb Down Lleida el faig molt a gust ja 

que m'ho passo bé i els nois/es de l’associació son meravellosos 

i agraïts.

Voluntari 
 
Em sento il·lusionat, feliç i un privilegiat. Quan vaig a fer 

sortides de voluntari amb Down Lleida hem sento il·lusionat. 

Quan l'estic fent em sento feliç i quan torno de camí a casa, un 

privilegiat!



MOLTES 
GRÀCIES

En cas de dubte pots posar-te en 
contacte amb MARIA MIRET 
(630716549)

 Voluntaria 

Hola, el poder compartir con estas personas tan especiales momentos en mi vida ha sido muy positivo.

Ellos te enseñan mucho y estoy muy agradecida al cariño que he recibido, siempre estan felices y contentos y 

les aplaudo porque son maravillosos.

Me encanta cuando puedo compartir con ellos alguna actividad, porque me voy contenta a casa de verles tan 

independientes, tan felices 

Es un aprendizaje estar con ellos porque siempre suman.


