ACTIVITATS de SAF Group

Divulgació del TEAF a través dels mitjans de
comunicació i les xarxes socials
Participació a campanyes de
sensibilització i prevenció

Associació de Famílies amb fills i
Sessió informativa SAF Group
Jornada constructiva: cada
post-it, una idea!

filles afectats pel Trastorn de
l’Espectre Alcohòlic Fetal

Participació a debats,
jornades i simposis

www.safgroup.org
safgroupspain@gmail.com
Grup de suport a mares i
pares de nens, adolescents i
joves amb TEAF

@SAFgroupSpain
@safgroup2016

QUÈ ÉS EL TRASTORN DE L’ESPECTRE ALCOHÒLIC FETAL?
El Trastorn de l’Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF, en anglès FASD) és un terme utilitzat per agrupar un gran rang d’anomalies físiques,
mentals, conductuals i cognitives que un individu pot presentar quan ha estat exposat a l’alcohol durant el seu desenvolupament
prenatal.
La forma més greu dins l’espectre és la Síndrome Alcohòlica Fetal (SAF, en anglès FAS). Les seves característiques es poden dividir en:
malformacions morfològiques (especialment defectes cranio-facials), retard de creixement i alteracions del sistema nerviós central
(cervell) expressades en forma de microcefalia, alteracions cognitives, conductuals, de socialització i de l’aprenentatge.

El TEAF no té pròpiament un tractament específic ja que es tracta d’un quadre sindròmic. Les estratègies terapèutiques cal dirigir-les
a millorar el control dels impulsos i la gestió emocional, al treball de les habilitats socials, la rehabilitació neurocognitiva, etc.
Actualment es considera la primera causa de retard mental prevenible als països occidentals.

DURANT L’EMBARÀS, NI UNA SOLA GOTA!

SAF Group

és una associació sense ànim de lucre de pares
i mares de nens, adolescents i adults diagnosticats de TEAF.

El pla de treball, que contempla la filosofia de l’associació,
pretén ajudar a complir els objectius marcats cada any.

· COMPROMÍS amb les persones amb TEAF i el seu entorn
· AUTONOMIA de les persones amb TEAF
· IGUALTAT d’oportunitats
Els nostres OBJETIUS són:
1. Promoure les actuacions de tot tipus que afavoreixin a
les famílies de les persones que presentin un trastorn
relacionat amb l’exposició prenatal a l’alcohol
2. Assessorar a les famílies en aspectes legals, socials,
econòmics i assistencials
3. Promoure la creació d’una unitat experta en el
diagnòstic i seguiment de persones amb TEAF

SAF Group creu en la construcció en positiu i en el treball
multidisciplinar i en equip. Per aquest motiu, copta amb
l’assessorament d’un comitè científic i mèdic, un equip
psicopedagògic i un equip terapèutic.

ASSOCIACIÓ SAF Group

Els valors que transmet l’associació són principalment 3:

