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Salutació de la presidenta
Avaluar l’any 2020 sense tenir compta l’impacte de la COVID-19 , és impossible .
Evidentment ha generat canvis en les prioritats , en les accions i objectius planificats , obligant-nos
a refer el funcionament de l’entitat incorporant totes les noves mesures , adaptant protocols genèrics
a les especificitats de cada servei , gestionant les incerteses i desinformacions dels primers mesos
, acompanyant les persones professionals i usuàries , passant del treball presencial al teletreball en
temps rècord i adaptant totes les nostres activitats .
Res de tot l’esforç que hem fet estava programat ni planificat , ni es podrà valorar amb els
paràmetres dissenyats al nostre pla estratègic . L’estratègia no contempla la incorporació una
pandèmia mundial . Tot i així l’equip de la fundació , podem estar satisfets amb la feina feta. Aquesta
vivència no ha estat innòcua i és per això que destaquem de nou la professionalitat dels equips de
la fundació , personal directiu , tècnic , educatiu i de serveis.
Amb tot , hem aconseguit fites importants per a l’entitat , un resultat positiu de l’exercici econòmic ,
una molt bona valoració del departament de gestió de persones en relació a l’acompanyament dels
professionals essencials ; una feina ingent de l’àrea tècnica en el suport a tots els serveis , la
resposta immediata del departament d’administració per adaptar i adequar els espais i sistemàtica
de compres ; un treball exemplar , admirable dels responsables i professionals de tots els serveis
de Idea , mantenint la atenció a tots els nostres usuaris .
Hem elaborat el Pla d’Igualtat de Idea , el Balanç Social de 2019 , hem mantingut uns molts bons
resultats de les auditories de qualitat , mantenint l’acreditació i hem desenvolupat totes les noves
accions lligades a subvencions 2020 , com el projecte Idea’s Lab , el laboratori cooperatiu tèxtil
Meraki i Teixim Barri . Hem incrementat l’import assolit en subvencions ,en la línia d’ampliar les
activitats de la fundació .
La pandèmia ha afectat al nombre global de persones usuàries ateses , com a conseqüència del
tancament de fronteres . Ha estat sensible aquesta disminució en els serveis que atenen joves
migrats sols.

Volem reconèixer en aquest document el compromís , la bona feina i la resiliència de
tot l’equip humà de la fundació i de totes les persones usuàries

M Dolores Rodríguez Iglesias
Presidenta de la fundació Idea

Carrer de l’Advocat Cirera, 18 1ª

937 252 273

08201 Sabadell

fundacioidea.net

4

Missió
Balanç Social 2020

Carrer de l’Advocat Cirera, 18 1ª

937 252 273

08201 Sabadell

fundacioidea.net

5

1. Missió de la fundació Idea
1.1. Missió de la fundació
MF1.B1 Missió de la fundació
La missió de la fundació és promocionar la integració social com a ciutadans de ple dret , del
col·lectiu d’infants , joves i les seves famílies , en situació de vulnerabilitat . Aquesta inclusió es
treballa a partir de la resiliència i la promoció personal dels individus i dels col·lectius afectats. Els
equips d’intervenció vetllen per fer-los sentir subjectes de ple dret, persones estimades,
respectades, independents i protagonistes del seu procés.
Idea és un equip humà compromès fermament amb la promoció i defensa dels drets dels infants ,
en la capacitat de millora de les persones i en la seva participació com a ciutadans de ple dret en la
construcció d’una societat millor, més justa i més feliç.
La fundació ajuda a les famílies a crear a casa seva un entorn afavoridor del desenvolupament
integral per als seus infants i joves, i transmet l’experiència de ser especials i únics, perquè estimin
i siguin estimats. Per aconseguir la missió , Idea planifica la seva estratègia amb el PEFI 2020-2024
.
MF1.B2 Àmbit geogràfic
La fundació exerceix les seves activitats majoritàriament a Catalunya, però pot actuar en el conjunt
de l’estat espanyol i també a escala internacional . Aquest 2020 hem mantingut la col·laboració amb
el projecte TSEMBA a Moçambic

1.2. Activitats i projectes
MF2.B1 Línies i àmbits d’actuació principals

La fundació actua en l’àmbit social , concretament en infància , adolescència i famílies , i en l’àmbit
educatiu - formatiu . La planificació estratègica és una necessitat de les entitats socials , i a la vegada
l’eina que facilita l’assoliment dels objectius principals per al creixement i desenvolupament de la
missió de Idea .
Ens ajuda a enfocar-nos per posar en marxa les accions que ens permetran avançar cap a la
promoció d’oportunitats dels usuaris de la fundació , el compromís de l’entitat amb la reducció de
les desigualtats , la sostenibilitat i la innovació , mitjançant la promoció del nostre model d’intervenció
És un pla treballat dissenyat des de dins cap a fora , prestant tota l’atenció al que detecten i proposen
els professionals de la fundació , el que manifesten els nostres usuaris , la detecció de necessitats
estructurals per fer possibles les accions que volem desenvolupar , i el context social que ens
envolta.
Aquest pla prioritza la part essencial de la manera de treballar de l’entitat , el model Idea , posant
èmfasi en el sistema d’avaluació de l’impacte de les nostres actuacions , dotant-nos dels instruments
i recursos que necessitem per fer-ho possible . Assolir la sostenibilitat de la fundació.
L’escolta i recollida de les propostes dels usuaris i professionals , ens facilita traslladar a tota l’entitat
pilars fonamentals : el model d’intervenció , l’ètica , l’enfocament de drets i la igualtat .
Aquesta mirada en dins , retrobant-nos amb l’essència de l’entitat , es combina amb la mirada en
fora , més ampla , que ens situa en sintonia amb les principals fites de desenvolupament a nivell
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mundial (els ODS) , i amb els objectius estratègics de casa nostra (el PESS) la innovació i la creació
d’aliances .
Els punts clau del PEFI 2020-2024 són:
1. Missió : enfocat als grups d’interès principals de la fundació , els usuaris , les persones
professionals de l’entitat i els clients principals de Idea
2. Enfocat en la visió de l’entitat : el punt de partida del treball dels DAFO i la priorització de
les propostes d’accions elaborades pels equips professionals de l’entitat , és com ens
imaginem la fundació en el 2024 .Què i com volem ser el 2024
3. Innovació i equilibri : el PEFI contempla l’equilibri necessari entre els objectius estratègics
que responen a necessitats de processos de suport de la fundació , i els objectius estratègics
adreçats a la reducció de desigualtats i promoció d’oportunitats.
4. Participació : totes les persones professionals de la fundació han participat en
l’elaboració del pla , des de el treball dels DAFO de cada servei , la realitat del que
treballem cada dia , a la imaginació d’accions a portar a terme .
El PEFI 2020-2024 , es sustenta en 4 eixos que contenen 15 objectius estratègics . L’assoliment
d’aquests objectius es portarà a terme amb la consecució de 40 objectius operatius , materialitzats
en 123 accions .
El PEFI està alineat amb els ODS . El 25 de setembre de 2015 , 193 països es van comprometre
amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides , i el seu acompliment per
al 2030 . Els objectius persegueixen la igualtat entre les persones , protegir el planeta i assegurar
la prosperitat , com part d’una nova agenda de desenvolupament sostenible . Un nou contracte
social global que no deixi a ningú enrere ,
La fundació Idea fa públic el compromís amb els ODS , fent que el nostre pla estratègic 2020-2024
estigui alineat amb els objectius en els que podem aportar d’una manera més clara , en relació a
les nostres possibilitats d’accions.
El PESS 2020-2024 , en base a 10 principis bàsics : universalitat , equitat , atenció centrada a la
persona ,gestió de la diversitat ,reconeixement de les professionals ,prevenció i pro activitat ,
integració horitzontal i vertical , coneixement i innovació , perspectiva de gènere i acció social
transformadora ; 5 palanques estratègiques: persones i professionals , governança i coneixement
, intersectorialitat, acció comunitària i prevenció , vertebració i reorganització ; i 13 eixos , vol generar
una millora substancial en la resposta als problemes socials a Catalunya

MF2.B2 Activitats principals desenvolupades
Per a la consecució dels fins fundacionals, Idea desenvolupa les activitats que el Patronat considera
necessàries , directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord
amb el que estableix la normativa sobre fundacions.
La fundació disposa del Pla Estratègic 2020-2024 que recull i integra els eixos estratègics , objectius
i accions prioritaris
La pandèmia de la Covid-19 ha impactat en l’inici del desenvolupament del PEFI durant l’any 2020.
La priorització en la resposta a les dificultats originades en la prestació dels serveis essencials , la
implementació del teletreball en els diferents equips , adaptació de la prestació de serveis a la
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modalitat on line , adaptació dels protocols de salut i prevenció , elaboració de plans de contingència
, comunicació i informació a les persones professionals i usuaris , ens ha obligat a fer adaptacions
post posant accions previstes per al 2020.
Les modificacions introduïdes en el cronograma , així com la priorització dels objectius a treballar el
proper 2021 , han estat influïts per la situació de sanitària , orientant-nos a la necessitat de tornar a
enfocar en el que és essencial , l’atenció a les persones usuàries.
Compartim els resultats de les enquestes de satisfacció efectuades als grups d’interès d’usuaris i
professionals , així com les l’enquestes ad-hoc per la valorar com s’han sentit atesos durant el
confinament.

Enquestes satisfacció professionals
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Satisfacció personal suplent
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Enquestes Covid19: % satisfacció
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En relació als resultats de les enquestes , estem molt satisfets .Les puntuacions més baixes
obtingudes per part de les persones professionals de Idea , les relacionem amb les dificultats
viscudes en el desenvolupament de la seva tasca com professional essencials .Els àmbits amb
puntuació més baixa han estat comunicació i estructura física .
La puntuació baixa en comunicació, en relació a els altres ítems , l’entenem també en el context de
la pandèmia i la manca d’informació general . La bona valoració de l’àmbit laboral , ens porta a
concloure que els esforços de la fundació , tot i la desinformació i a vegades contradiccions en les
instruccions a seguir , hem assolit l’objectiu de traslladar-ho als professionals en temps real , i fins i
tot de manera proactiva , generant protocols propis .Igualment ens plantegem millores en la
comunicació interna per a l’any 2021 , que passen per ampliar la participació en àmbits prioritaris
com l’ètica , la prevenció de riscos laborals i la igualtat .
La puntuació en estructura física està relacionada amb la manca d’espais exteriors d’alguns dels
serveis , que s’han trobat a faltar en confinament , així com les millores que necessitem fer en
digitalització de l’entitat i els serveis .
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Àrea Residencial i Serveis Especialitzats
Area
Residencial i
Serveis

Residencial

Centres
Acollida

CRAE

Coda 1 1

Serveis

SPE

Elna

L'Olivar

SRTL

SEF

Coda 2

Petit Coda

Centres d’Acollida : C.A Coda 1 , Coda 2 i Petit Coda
Els serveis residencials d’acollida de la fundació Idea , tenen una capacitat de 25 places per
adolescents de sexe masculí o identitat de gènere masculí a Coda 1 , 30 places per a adolescents
de sexe femení o identitat de gènere femení a Coda 2 “i 30 places mixtes per a infants i adolescents
de 4 a 14 anys a Petit Coda .
El centre d’acollida és un servei de la cartera de serveis socials , adreçat a donar resposta
residencial , d’acollida temporal d’urgència , a infants , adolescents i joves , en situació d’alt risc o
desemparament i que necessiten atenció immediata. L’equip del centre comença una etapa de
diagnosi dels motius que han provocat el desemparament , treballant amb la família la millora de les
competències parentals , per tant d’assolir el retorn familiar de l’infant el més aviat possible . L’equip
del centre d’acollida , pot elaborar proposta d’altres mesures protectores adients a cada cas , que
permetin el desenvolupament integral dels infants i continuar amb la intervenció amb les famílies .
Els tres serveis d’acollida aquest any 2020 s’han caracteritzat per la ràpida capacitat d’adaptació a
la situació sanitària , flexibilitat , col·laboració i predisposició dels equips de professionals dels
centres . Són serveis de caràcter essencial .
Els serveis han estat en contacte diari amb la direcció de l’entitat , amb els tres departaments
principals , Àrea Técnica , Gestió de Persones i Administració . S’ha ofert la resposta immediata a
les necessitats que sorgien en relació als infants, joves i les seves famílies
Aquesta resposta ha estat adreçada també als equips de professionals , oferint el suport necessari
, a nivell professional i emocional , posant a disposició dels equips des del principi, l’accés a
professionals terapeutes de la fundació .
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En els tres centres , hem hagut d’adaptar el funcionament degut las confinaments , elaborant
protocols d’actuació , de manera proactiva , a iniciativa de Gestió de Persones i Àrea Técnica , , en
coordinació amb el servei de prevenció de la Fundació quan encara no teníem consignes de
l’administració .
S’ha treballat en equip la normativa dels centres adaptada a la situació sanitària, i s’ha pogut
finalitzar la implantació del RUI ,
A Coda 1 s’han atès un total de 64 adolescents ,destacant la infraocupació del servei , degut al
tancament de fronteres , i l’allargament de les estades per als majors d’edat, i entrada de nombrosos
casos de territori. Destaquem que hem celebrat el 15è aniversari del centre en Pandèmia
A Coda 2 i CRAE Elna , s’han atès 116 adolescents noies ,amb una alta rotació .
A Petit Coda , s’han atès 82 infants i adolescents i d’igual manera que als altres serveis, s’han
redistribuït els espais per minimitzar els efectes del confinament .
Els/les infants i joves , ens han ensenyat una vegada més la gran capacitat resilient que tenen , fent
pinya , entre ells i amb els professionals , i que tot i les dificultats s’han cuidat i han sabut cuidar dels
altres. Han experimentat que actuant amb responsabilitat individual , també assolim el bé comú .
Ha estat necessari reformular objectius , metodologies , organització interna dels centres , horaris i
rutines .Els equips educatius i els infants i joves , han participat en la definició i han portat a la
pràctica la nova organització . S’han recollit les demandes dels infants i joves durant el confinament
, fent-los també part de la recerca de solucions.
Als serveis d’acollida s’han incorporat aquestes activitats :
-Tallers de conscienciació de la situació
-Ampliació dels espais de diàleg de la direccions del centre per aclarir dubtes
-Facilitar l’ús del mòbil dins del centre , regulant els espais.
-Ampliar l’oferta de tallers de caràcter manipulatiu
-Fomentar l’activitat esportiva als centres
-Ampliar la freqüència de les assemblees
Els equips han acusat sobrecàrrega de treball, moments d’estrès i de preocupació , tanta a nivell
personal com professional . Aquesta experiència vital ha deixat un reguer de bones pràctiques que
formen ja part de la manera de fer als centres
La vessant més complicada ha estat acompanyar aquells infants i joves que han acusat més les
limitacions del confinament , sobre tot els primers moments de restriccions de visites amb la seva
família. Hem acompanyat les famílies en aquesta situació difícil de viure , incorporant les
videotrucades amb l’intent de fer-los més propers .
Val a dir que aquesta crisi ha enfortit els equips que han mostrat la flexibilitat i fortalesa necessària
per a fer efectiva la protecció dels infants i joves .
Els centres d’acollida han continuat treballant amb l’objectiu del retorn familiar i la capacitació
parental , apostant pel treball intensiu amb les famílies durant el període de separació del nucli
familiar que tingui continuïtat un cop finalitzat l’estudi.
Abans i després del confinament s’han pogut desenvolupar les activitats habituals , amb les
restriccions sanitàries corresponents .
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Servei de Protecció i Emergència L’Olivar
El servei de protecció i emergència L’Olivar, és un dels serveis residencials desplegats a l’Estratègia
Catalana per la Inclusió dels Infants i Joves migrats sols , de la Generalitat de Catalunya.
El servei té una capacitat de 15 places per a adolescents de sexe femení o identitat de gènere
femení, prioritàriament per aquelles que hagin estat relacionades amb alguna forma d’explotació
sexual i violència sexual vers les dones .
Davant la situació viscuda aquest 2020, arrel de la pandèmia mundial de covid19, ha hagut de
desenvolupar noves formes i estratègies d’organització, coordinació i intervencions pel que respecta
la seguretat, protecció de les joves que s’atenen en el servei.
La ubicació geogràfica on s’emplaça el centre, dins una zona rural petita i les infraestructures de la
casa com a tal, han facilitat molt el confinament de les joves que hi viuen , i l’acció de la tasca
educativa, en moments difícils com han estat els períodes de confinament, les restriccions de
mobilitat, etc.
L’entorn de protecció d’emergència a joves migrants soles , ha presentat dificultats degudes a la
situació sanitària : l’aïllament de nous ingressos fins a conèixer resultats proves PCR, el tancament
d’instituts i recursos formatius, les cancel·lacions de cites mèdiques, les anul·lacions d’activitats de
caire cultural, esportiu i lúdic, etc; així com, els reptes als que s’han enfrontat per superar les
adversitats trobades, com ha estat l’adaptació al treball amb els equips de prevenció individuals,
realitzar intervencions sense contacte estret, de les distàncies de seguretat, de la divisió del grup
de joves en grups més petits, torns i espais seleccionats curosament per garantir les mesures de
seguretat necessàries pel no contagi, de la programació adaptada a les nova realitat, etc.
La paralització dels processos migratoris per tancament total de fronteres, la gestió documental per
tancament de les administracions, els no possibles retorns familiars a d’altres punts d’Europa, etc.
S’han atès un total de 28 adolescents noies i un noi , de les quals 17 noies han estat víctimes de
tràfic menors d’edat.
Un de les fites d’aquest 2020 ha estat l’elaboració del document de validació dels indicadors de
tràfic per a professionals . També s’ha desenvolupat l’estructuració de les primeres entrevistes per
a incorporar aquests indicadors de tràfic i s’ha redefinit el procés diagnòstic de Idea adaptat . S’han
facilitat també les trobades on line
No obstant, fruit de la constant revisió de la nostra intervenció amb les joves que atenem i sumant
l’experiència viscuda , hem mantingut actius els projectes d’acompanyament terapèutic , el
programa de mentoria , ambdós imprescindibles per a assolir la recuperació de les joves de L’Olivar
, així com el Laboratori Cooperatiu Tèxtil . El programa de mentoria en particular és una bona mostra
de la capacitat de la comunitat per acollir les joves .

Servei de Recollides , Trasllats , Atenció a la Ludoteca de la DGAIA
i Guarda temporal d’infants i adolescents dependents de la
DGAIA : SRTL
El Servei de Recollides, Trasllats, Atenció a la Ludoteca de la DGAIA i guarda temporal
infants/adolescents (SRTL) depenent de la DGAIA, és un servei públic que la fundació Idea presta
a la DGAIA des de l’any 2002 , amb diferent dimensionament .
Actualment el servei està format per 14 equips d’intervenció formats per un professional de
l’educació social i un professional xofer , coordinats per dues persones responsables del servei .
L’SRTL és un servei de cicle continuat , disposa d’una flota de quatre furgonetes de 9 places amb
les característiques adients al servei que presta .
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Aquest 2020 hem pogut observar una baixada important d’activació de serveis i d’usuaris
atesos. S’han realitzat un total de 3.270 serveis, atenent-se 4071 infants i adolescents, el que
suposa un descens del 23,46% respecte l’any 2019. Les recollides realitzades han estat 337, un
19,76% menys que l’any 2019.
A nivell tècnic s’ha elaborat el nou projecte del Servei en motiu de la licitació del servei , de la qual
la fundació ha resultat adjudicatària per als propers quatre anys.
S’ha facilitat l’alternança de la presencialitat amb la disponibilitat de l’equip , en funció de la situació
sanitària i adaptant els protocols d’actuació de manera continuada per possibles confinaments.
L’atenció diversificada envers els/les infants i adolescents en espai de Ludoteca, com durant les
recollides i trasllats, ha experimentat canvis quantitatius i qualitatius molt rellevants, a partir de
declaració de l’estat d’alarma ocasionat per la COVID-19.
El servei ha hagut d’adaptar el seu funcionament intern i extern , implementar els nous protocols de
prevenció adaptats amb Gestió de Persones i Àrea Tècnica , formant el seu equip professional i
trobant alternatives a situacions provocades per les restriccions.
L’any 2020 ha experimentat un clara davallada en l’arribada d’adolescents i joves migrats sols al
territori català.
En referència a l’educador/a de la Ludoteca ha donat resposta a:
-L’atenció a infants i adolescents de famílies citades per diferents equips (EAIAs, EFIs, EVAMIs...)
durant el temps d’entrevista.
-L’atenció a infants recollits a serveis hospitalaris i en compliment de mesura de protecció (per ser
traslladats a centres o en col·laboració amb l’ICAA).
-L’atenció a infants i adolescents en procés de recollida i assumpció de guarda o tutela per part de
la DGAIA, mentrestant l’equip corresponent (EFIs, EAIAS, EVAMIs...) realitzen la intervenció i
decideixen mesura.
-La rebuda i permanència d’infants/adolescents (adolescents escapolits de centres) a l’espera
d’assignació de nova plaça o retorn al mateix recurs residencial.

Servei d’Educadors/es de la Fiscalia de Menors de Barcelona
La finalitat del servei és fer més efectius els drets dels/les joves detinguts/des, implícits a l’art. 17.3
de la Llei Orgànica 5/2000; que especifica, que mentre duri la detenció, els/les adolescents rebran
les atencions, la protecció i l’assistència social, psicològica, mèdica i física que puguin requerir.
Es garanteix l’assistència als/les joves detinguts/des, custodiats/des i de protecció. El servei està
ubicat ’Àrea de Custòdia i Detenció de la Fiscalia de Menors de Barcelona.
L’equip d’intervenció està format per cinc professionals de l‘educació social, coordinats per una
responsable del servi . És un servei essencial de cicle continuat.
Durant el 2020 s’ha observat una baixada important d’usuaris atesos, 1.190 de població atesa , en
comparació amb els 2.472 de l’any anterior Predominen els nois per sobre de les noies, i l’edat
majoritària entre 16 i 17 anys.
S’ha elaborat el projecte tècnic del Servei per a la nova licitació , de la qual la fundació ha estat
adjudicatària per als propers quatre anys. S’ha produït l’alternança de la presencialitat amb la
disponibilitat en adaptació continuada de la intervenció per possibles confinaments
via
protocols/documents/instruccions , així com la implantació del RUI .
L’SEF continua prestant assistència als adolescents i joves en qualitat de detinguts o custodiats ,
treballant per trobar les sinèrgies entre departaments necessàries per a poder recuperar
l’assistència als adolescents i joves amb estatus de protecció , o que esdevenen amb estatus de
protecció una vegada queden en llibertat
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Àrea socioeducativa :

Àrea Socio
educativa

Pandora

SIS DEL NORD

SOAF

CPI

CADIA

ESPAI JOVE

TESPORTS
ALS BARRIS

L’Àrea Socioeducativa de Idea , compren els serveis i programes desplegats a territori , de caire
preventiu adreçats a infants i famílies en situació de vulnerabilitat principalment . L’acció
comunitària, lleure educatiu ,intervenció terapèutica familiar, promoció de l’èxit educatiu , promoció
de l’esport ,són també accions prioritàries.
En motiu de la Covid-19 , la intervenció preventiva als col·lectius més vulnerables en l’àmbit familiar
esdevé essencial , els serveis socioeducatius tenen un paper molt important, oferint suport a les
famílies i garantint la coordinació amb els equips de SSBT.
Els diferents projectes s’han adaptat a les mesures sanitàries preventives , i s’ha vist l'increment de
les necessitats i situació de vulnerabilitat de les famílies que augmenta la intervenció
d'acompanyament i orientació.
S’ha comprovat que la situació Covid-19 ha tingut un fort impacte en les famílies més vulnerables :
-Problemes previs que s’agreugen i afecten directament als infants i joves
-Augment de la tensió i de la violència, provocada per la convivència forçada, augmentant
els conflictes domèstics.
-Necessitat de l’adolescència del seu grup d’iguals i dificultats relacionals amb els pares.
-Absència ingressos per pèrdua de lloc de feina o feines submergides
-Dificultats en l’habitatge : infrahabitatge per al confinament, impossibilitat d’assumir
despeses bàsiques , ...
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-Dificultats en la gestió emocional de les pors, pèrdues i dols produïts durant la situació
d’excepció sanitària
-Bretxa digital i dificultats en el seguiment escolar telemàtic
Els serveis de l’àrea socioeducativa de Idea , s’han adaptat aplicant diferents mesures, sabent que
la riquesa del contacte real que dona la relació presencial tant individualment com en grup és difícil
de reproduir a través d’una comunicació telefònica o virtual.
Hem personalitzat la intervenció generant les estratègies necessàries per donar respostes
individualitzades, en funció de les necessitats i oportunitats detectades.
El punt de partida és l’acompanyament, l’estar present i disponible en aquesta situació excepcional,
des d’una mirada centrada en la persona i amb una actitud positiva.
Les fases seguides per a l’aplicació d’aquestes mesures han estat:
1.
-

Organització de l’equip i del teletreball: TOT@S A UNA
Teletreball pels equips no essencials
Repartiment de referències familiars per al seguiment entre les persones referents.
Priorització tasques i encàrrecs per servei/projecte
Coordinacions i reunions telemàtiques
Registre de les intervencions i tasques realitzades

2.
-

Garantia de necessitats bàsiques: CAP FAMÍLIA SENSE ALIMENT
Detecció necessitats i grau de severitat
Traspàs situacions vulnerabilitat a SSBB
Coordinació amb SSBB per ajudes per a alimentació. Evitar duplicitats i suma d’esforços
Difusió informació rellevant i mesures de seguretat sanitària (Salut, Ajudes i Targetes, ...)
Augment béns alimentació famílies CPI

3. Mobilitzar recursos digitals globals: REINVENTEM-NOS! #USTROBEMAFALTAR
- Dinamització de les xarxes socials existents (@jovespandora) amb informació, recursos,
activitats de tot tipus destinades a infants, joves i famílies.
- Creació d’un nou perfil a xarxes per apropar recursos a les famílies i infants del SIS del Nord.
4. Suport: Trobar el canal més adequat per a cada infant/família amb l’objectiu de mantenir el
contacte, esdevenir referent i poder oferir el suport necessari: SEGUIM AQUÍ
- Detecció de necessitats sobrevingudes, recull informació i seguiment
- Acompanyament en la gestió de l’estrès i angoixa produïda per la nova situació, tant als infants
i joves, com a les famílies:
o SEGUIMENT FAMÍLIES
-Recolzament i acompanyament en la gestió de l’estrès, emocions i situacions d’angoixa,
gestió dels dols (familiars, pèrdua feina, pèrdua d’espais de referència, ...): contactes
telefònics, whatsapp ,sms
-Promoure un entorn saludable en ple confinament
-Informació i suport en els tràmits administratius: segellar atur, sol·licituds moratòria del
lloguer,
-Coordinacions amb SSBB i altres serveis especialitzats
-Informació i recomanacions del Departament de Salut i altres informacions destacades i
d’interès
-Oferir recursos educatius, lúdics, culturals i altres estratègies educatives
o SEGUIMENT JOVES I INFANTS
-Seguiment emocional i dels aprenentatges
-Activitats on-line: propostes culturals, lúdiques, educatives
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5. Construïm xarxa: FEM INCIDÈNCIA
- Creació espais de treball telemàtic per a la connexió dels agents de la xarxa territorial.
- Posar a l’agenda dels/les professionals les necessitats que es detecten i treballar com
s’afrontaran a curt i mig plaç
- Visió de territori i suma d’esforços (missatge comú)
Durant la represa , s’han pogut organitzar les activitats estiu i la continuïtat dels joves el mes d’agost
Els projectes Pigall, Cims IV, Berenars Saludables, Probitas Estiu, Coral Clavé XXI s’han
desenvolupat també , adaptats a les restriccions sanitàries , així com el programa Esports Joves .
La col·laboració de les famílies en la iniciativa de fabricació mascaretes casolanes , en les primeres
setmanes del confinament ha estat una mostra de la capacitat de resposta comunitària del barri.
La participació del l’equip de Pandora en l’elaboració vídeos entorn mesures sanitàries i hàbits en
el marc del confinament per part de la xarxa de professionals del territori , ha estat un punt destacat
El projecte Teixim Barri, s’ha desenvolupat adaptat a la situació , per incrementar l’apoderament
femení a partir de la costura.

1.2. Adaptació dels Serveis/Projectes
CADIA I SIS del nord
En relació al treball de seguiment amb famílies i infants i adolescents
-Recull d’informació i proposta d’alternatives al seguiment de les famílies o adolescents que no
disposen de dispositius mòbils o connexió a internet per poder realitzar el seguiment telemàtic.
-Seguiment familiar i individual amb infants i adolescents via telèfon o videotrucada sempre que
sigui possible a l’inici i a finals de cada setmana i fer registre de la informació més significativa.
-Valorar les necessitats sobrevingudes de les famílies i comunicar-ho als professionals dels SSBB
-Donar informació adequada referent al COVID-19 i els protocols que s’han de seguir, sempre
d’acord amb les indicacions del Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies
-Oferir activitats de lleure i joc que s’adaptin a les necessitats individuals i familiars , com ara
receptes de cuina fàcils amb productes habituals als domicilis, confecció de jocs de taula amb
materials reciclats, jocs en línia
-Activitats culturals i esportives en línia
-Temps de suport a les tasques escolars de manera telemàtica .
-Confecció dossier complementari activitats escolars dels infants i adolescents
-El mes de Febrer hem celebrat el 1r aniversari del servei

Espai Jove
De l’Espai Jove volem destacar les següents accions principals
-L’Assessorament diari individual i/o col·lectiu adreçat als i les joves , atenent les consultes i oferint
orientació , suport a l’hora de resoldre dubtes relacionats amb els seus estudis , propostes
d’activitats i altres recursos que puguin ser interessants .
Per tal d’atendre aquestes consultes s’ha fet ús de les eines online disponibles: Via xat privat de
xarxes socials ,consultes a través de número de whatsapp, correu electrònic
- Dinamització de les xarxes socials: informació diversa, enquestes, consultes, activitats on-line, ...
- Challenge Espais Joves setmanals
La coordinació i seguiment elaborant un informe diari i setmanal ,establint coordinacions virtuals
La creació banc recursos compartit i llistatde talleristes
Elaboració del document de treball eixos transversals i de propostes d’activitats conjuntes entre els
diferents Espais Joves de la ciutat
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SOAF, Servei d’Orientació i Acompanyament Familiar , Materno
infantil , acció social i teràpia CPI
El SOAF de Sabadell , ha treballat tot el confinament desenvolupant les següents tasques :
-Valoració de les necessitats de totes les famílies ateses per cada professional del SOAF.
-Posada en marxa de sessions pautades d'atenció telefònica o per videoconferència.
-Informació adequada referent al COVID-19 i els protocols que s’han de seguir per contenir el
contagi, sempre d’acord amb les indicacions del Departament de Salut i el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies. Assessorar les famílies per reduir la situació d’estrès que pot generar el
desconeixement i les possibles informacions errònies.
-Facilitació de a les famílies recursos lúdics i culturals virtuals per tal de reduir l’avorriment o l’estrès
que pot implicar l’aïllament al domicili.
-Recursos pedagògics i informació sobre com abordar la situació amb els infants, els adolescents i
les persones grans, adaptada a cada situació particular.
-Impulsar la creació de reunions de grups virtual de 8-10 famílies, amb l’objectiu d'oferir un
acompanyament terapèutic o socioeducatiu per mitigar l’aïllament i compartir recursos i
experiències.
-Posar-se a disposició del professionals de Serveis Socials per tal de donar suport sobre parentalitat
o qualsevol qüestió relacional que els professionals ho requereixin.
-Adaptació telemàtica i priorització atenció i acompanyament individual ; difusió guies i tips
informació entorn la parentalitat positiva via xarxes socials. Priorització de l’acollida de les famílies
al servei, l’acompanyament individual i noves estratègies de comunicació online, com l’elaboració
de càpsues digitals
-Augment coordinacions i xarxa afavorint treball col·laboratiu per resposta a la situació de les
famílies: SIAD, CDIAP, Salut, ...
-Posada en marxa de la Ràdio “En Femení” . Aquesta iniciativa ha estat presentada als premis de
“La Confe “

Programes Reforç Escolar: Pigall, Suport a l’estudi IES, Aula
Oberta, Estudis Assistits
-

Coordinació amb els centres educatius per conèixer com es farà el seguiment escolar en aquest
trimestre des del centre educatiu, i el seguiment durant el trimestre dels/les alumnes.
Priorització necessitats acompanyament i suport a l’estudi de cada infant i jove.
Recolzament i assessorament telefònic a pares i mares en l’acompanyament als deures i l’estudi
Informar d’eines i recursos educatius a infants, joves i famílies
Preparació de dossiers educatius, materials digitals i no digitals de suport.
Activitats de suport a l’estudi on-line. Tutories virtuals: whatsapp , Skype, trucades
Activitats on-line grupals: videoconferències grupals, lectura a través de notes de veu, jocs
educatius, dictats col·lectius, jocs de paraules, ...
Detecció de dificultats/necessitats que impossibiliten l’accés als contiguts i tasques escolars:
manca de dispositius digitals, no accés a la xarxa, no disponibilitat de material bàsic, manca de
suport familiar per mancances, dificultats idiomàtiques, ...

Dinamització Esportiva Joves
Malgrat la suspensió del contracte , es manté un espai diari a les xarxes de vídeo en directe a
Instagram @jovespandora, amb alguna activitat esportiva per seguir des de casa.
També s’ofereix informació des de les xarxes socials d’altres espais virtuals per seguir per fer esport
a casa.
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Projectes europeus : PROUD
El projecte PROUD , de foment del suport a la vida independent com a alternativa a la pràctica de
la cura dels/les joves que migren sols , està liderat per METADRASI – Acció per a les migracions
i el desenvolupament (Grècia) .
Les altres entitats partners del projecte són :
-Apostoli Grècia
-Centre de Dret Constitucional Europeu (Grècia)
-PLAN International Deutschland (Alemanya)
-Athens Lifelong Learning Institut ( Grècia)
-NIDOS (Holanda)
-Fundació Idea (Espanya)
L'objectiu general d'AMIF-2018-AG-INTE-4 és donar suport a la creació, millora i expansió de
sistemes alternatius d'atenció. D'acord amb l'article 1 (b) de les Directrius de les Nacions Unides per
als Sistemes Alternatius d'Atenció a la Infància, els sistemes d'atenció alternatius identificats i
proporcionats han de promoure la plena salut i el desenvolupament harmònic de l'infant.
D'acord amb l'article 29 d'aquestes Directrius de les Nacions Unides, els acords per a la vida
independent supervisada per a nens consisteixen en un sistema d'atenció alternatiu. Aquest tipus
de sistema d'atenció alternatiu podria jugar un paper molt important en la reducció de la dependència
de l'atenció institucional i residencial, sent un complement per augmentar l'atenció i els serveis
comunitaris. La desinstitucionalització podria proporcionar una oportunitat perquè els menors no
acompanyats adquireixin el suport individual adequat i el dret a la vida independent. El procés de
desinstitucionalització ha donat lloc al desenvolupament de models d'atenció comunitària.
L'èxit de la integració en la comunitat i l'accés a l'ocupació i l'habitatge són alguns dels avantatges
de la desinstitucionalització. Cal destacar que la desinstitucionalització prepara el procés de garantir
la inclusió social per a les persones que deixen l'atenció i una transició suau a la vida independent.
En conseqüència, el valor del projecte a nivell europeu és significatiu, ja que millora la capacitat dels
professionals i les organitzacions per treballar de manera especialitzada, complint amb els drets
dels infants i els 10 principis de protecció de la infància. Els aprenentatges compartits al projecte
permetran als països participants, així com a altres estats membres, reforçar l'adopció de sistemes
d'atenció alternativa eficients per als joves migrats no acompanyats.
El projecte s’ha adaptat a la situació Covid-19 , transformant les trobades internacionals
programades, en activitats on line . Una de les trobades afectades ha estat , entre d’altres la que
Idea havia d’organitzar al mes de juny a Barcelona.
Recollim les activitats de la fundació en els diferents paquets de treball aquest any

Paquet de treball
PT 1 Gestió i coordinació
d'accions

PT2: Anàlisi del context

Accions Idea
Participació a les reunions de seguiment , elaboració de la justificació
econòmica , aportacions a la millora de la marxa del projecte
Contactes amb les universitats , administració pública i entitats
especialitzades per a la selecció de les persones que han fet l’anàlisi
del context català i espanyol .
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Paquet de treball

Accions Idea

PT3: Desenvolupament de
coneixements i habilitats en
relació a l’emancipació de joves

1)Participació en les sessions de formació de la guia , en la discussió
del context de les lleus ,pràctiques de protecció en els diferents
països participants
2) Incorporació del coneixement del context català i espanyol
3)Participació al focus grup d’avaluació de la guia elaborada

PT4 : Itinerari d’integració

1)Participació en la sessió de redefinició del PT4 .
2) Elaboració de recull de bones pràctiques en mentoria a Catalunya

PT 5 :Difusió

1)Revisió del text en castellà per al web
2) Difusió a xarxes del projecte
3) Coordinació del responsable de comunicació de Idea amb el de
Proud

1.3. Persones usuàries i col·lectius beneficiaris
MF3.B1 Perfil de les persones i/o col·lectius beneficiaris
Són beneficiaris de la fundació el següents col·lectius :
a)Infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat , la qual pot provocar situacions d’exclusió
social, ja sigui per motius familiars, personals, econòmics o per la dificultat d’accés a recursos
normalitzats
b) Les famílies d’aquests infants i joves , amb la finalitat d’oferir la capacitació , el suport i
l’acompanyament necessari
b)Professionals d’aquest àmbit, o amb afinitat professional, que es mostrin sensibles als objectius
de la fundació i que estiguin en disposició de cooperar en els projectes que s’impulsin
MF3.N1 Canals de comunicació amb persones usuàries/col·lectius beneficiaris
La fundació disposa de diferents canals de comunicació amb les persones usuàries , a fi de establir
una comunicació bidireccional , que faciliti la informació i l’expressió de la seves propostes , opinions
i valoració d’aspectes cabdals , relacionats amb el servei prestat , l’atenció rebuda,
l’acompanyament ofert, la resolució de conflictes, la qualitat de les instal·lacions i l’acció que els
diferents professionals duen a terme.
Per fer-ho, s’activen els següents canals :
-Tutories individuals: sessions de treball del pla de treball individualitzat de cada infant, adolescent
o jove (IAJ). En elles, el professional promou l’establiment conjunt dels objectius de la intervenció ,
incorporen les apreciacions i percepcions particulars de l’IAJ en el seu pla de treball.
-Assemblees de centre o servei : espai de participació grupal, de tots els IAJ dels centres o
serveis, i que cerca, la socialització dels temes que preocupen i interessen. En elles es recullen les
propostes , s’exposen les expectatives al voltant de les noves activitats previstes, l’establiment de
normes , la reflexió i reparació de les situacions de conflicte o greuge que es puguin haver donat.
A l’assemblea s’acorden propostes, canvis, modificacions generals, amb el vist i plau i participació
de tots els assistents.
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-Reunions de delegats/des: Espai considerat de govern de centre o servei. És un espai de treball,
entre els/les residents/usuaris d’un centre o servei i l’òrgan de direcció i coordinació del centre, que
aborda temes de gestió, d’organització, de planificació i de valoració. Funciona com a òrgan
canalitzador i comissió de representants i té un caràcter proactiu pel que fa la resolució de conflictes,
canalització de demandes generals, seguiment acurat dels nivells de convivència i valoració de
l’adequació de les respostes estructurals i tècniques dels serveis.
-Reunions familiars de seguiment: trobades específiques i individualitzades dels responsables
del centre , servei o referents dels casos, amb el membre del grup familiar o grup familiar, per
abordar l’evolució del cas, obrir un espai de reflexió, debat i contrast de les percepcions tècniques i
les opinions dels familiars, recollir les demandes i/o peticions explícites que aquests fan en relació
als seus fills, acordar i consensuar les posteriors intervencions i facilitar espais d’expressió i oposició
a intervencions o propostes fetes des dels centres o serveis.
-Visites domiciliàries: Espai especialment concebut, per facilitar a les famílies, l’expressió de les
seves demandes, necessitats i dificultats, en trobar-se en un marc conegut i propi, com és la pròpia
llar. En aquest sentit, aquestes visites permeten un relaxament en la conversa i faciliten l’exposició
de les pors, la queixa, la gratitud i l’expectativa dels familiars dels usuaris atesos. Aquestes
manifestacions, queden recollides en el corresponent document de registre que forma part de
l’expedient de l’IAJ.
-Tallers de pares i familiars: Essent un espai d’aprenentatge i de reforç d’habilitats parentals, que
persegueix millorar les relacions entre pares i fills, assentar les funcions familiars, aclarir els rols
interns de la família, restaurar lligams i afectes i evidenciar potencialitats sobre les que assentar el
canvi, aquest espai possibilita, a partir de la convivència amb altres nuclis familiars, l’expressió
sincera de la percepció de cura, atenció i acompanyament rebuda, així com els nivells del sentiment
de suport viscut.
-Web: La pàgina web de Idea , és una ena de comunicació i transparència , que funciona a la vegada
com repositori d’informacions, memòries, dades, mecanismes de contacte, obert a la ciutadania, i
per tant també als usuaris, des de la qual, es poden informar de les finalitats, objectius i accions de
l’entitat i on elevar qualsevol dubte, demanda o reconeixement.
-Xarxes socials: a través de les xarxes socials, es dona a conèixer el posicionament de l’entitat en
qüestions, notícies, esdeveniments o actes rellevants vinculats a l’objecte i missió de l’entitat, i on
visibilitzar el dia a dia, de les accions i activitats que professionals i usuaris duen a terme. El
mecanisme de xat de les xarxes socials, permet una relació de contacte-retorn-rèplica de manera
immediata.
-Enquestes de satisfacció: permeten valorar , tots els àmbits de relació i atenció de tots els usuaris
de la fundació .És un dels canals d’expressió de la seva opinió, crítica o reconeixement, de qualsevol
dels aspectes vinculats al fet residencial, a la planificació d’activitats, al tracte professional, al tracte
institucional, a l’assoliment d’objectius i expectatives, a l’efectivitat de la recollida de queixes, a la
participació activa i a la cobertura de necessitats bàsiques. El resultat d’aquestes enquestes
condiciona propostes posteriors , de les que es fa un retorn per fer saber quins seran els canvis
activats fruit de les aportacions fetes o es donen els aclariments a qüestions plantejades

1.Els resultats de les enquestes de satisfacció es poden consultar a les planes 8 i 9.
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MF3.N2 Nombre de persones usuàries/beneficiaris

Persones usuàries/beneficiàries
Nombre de persones
usuàries/beneficiàries

2020

2019

Variació 2020-2019

6.327,00

9.225,00

-31,41%

MF3.A2 Nombre de persones usuàries/beneficiàries per línies d’activitat
Persones usuàries/beneficiàries
segons línia d'activitat

2020

2019

Variació 2020-2019

Serveis de centre d’acolliment i CRAE

262,00

283,00

Pandora

530,00

548,00

-3,28%

Servei d'Educadors de la Fiscalia
Servei de Recollides, Trasllats i
Ludoteca

1.190,00

2.472,00

-51,86%

4.071,00

6.316,00

-35,54%

SPE L'Olivar

29,00

24,00

20,83%

Altres serveis socioeducatius i famílies

245,00

196,00

25,00%

-4,95%

Dones
Persones usuàries/beneficiàries
segons línia d'activitat DONES

2020

2019

Variació 2020-2019

Serveis de centre d’acolliment i CRAE

150,00

186,00

-19,35%

Pandora

222,00

237,00

-6,33%

82,00

188,00

-56,38%

1.082,00

883,00

3,28%

29,00

24,00

20,83%

156,00

150,00

4,00%

Servei d'Educadors de la Fiscalia
Servei de Recollides, Trasllats i Ludoteca
SPE L'Olivar
Altres serveis socioeducatius i famílies

Homes
Persones usuàries/beneficiàries
segons línia d'activitat HOMES

2020

Serveis de centre d’acolliment

112,00

Pandora
Servei d'Educadors de la Fiscalia
Servei de Recollides, Trasllats i Ludoteca
SPE L'Olivar
Altres serveis socioeducatius i famílies

2019

Variació 2020-2019

121,00

-7,44%

308,00

311,00

-0,96%

1.108,00

2.284,00

-51,49%

5.433,00

-38,63%

2.829,00
_

_
89,00

86,00

3,49%

En relació a la recollida de dades d’usuaris desagregades per gènere , a partir de l’any vinent
incorporarem el gènere no binari , en congruència amb la implementació del Pla d’Igualtat de Idea.
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1.4. Activitat econòmica
MF4.B1 Activitat econòmica, productes i serveis
La fundació Idea té com a objectiu fonamental la promoció i atenció d'infants, adolescents i joves en
situació d'exclusió social o en risc de patir-ne, des de diferents projectes o plataformes educatives,
com l'educació en el lleure, la formació no reglada, la protecció de menors i el diagnòstic social.
Els serveis principals de la fundació Idea s’organitzen al voltant de dues àrees, la residencial i
serveis especialitzats i l’àrea de serveis socioeducatius . Aquest 2020 no hem desenvolupat l’àrea
formativa externa .
Àrea residencial i Serveis Especialitzats
Centres d’Acollida : C.A Coda 1 , C.A Coda 2 . C.A Petit coda
Centres residencials d’acció educativa : CRAE Elna
Servei de Protecció d’Emergència L’Olivar
Servei de Recollides , Trasllats , atenció a la Ludoteca i Guarda temporal d’infants dependents de
la DGAIA
Servei d’Educadors/es de la Fiscalia de Menors de Barcelona
Àrea socioeducativa
Serveis d’Intervenció Socioeducativa : Pandora , Nord
Espai Jove de Torre Romeu
Servei d’orientació i acompanyament familiar , SOAF de Sabadell
Programa d’esports als barris
Programa Caixa Pro Infància ( Entitat referent ): Programes de suport a l’estudi , lleure ( Casals
d’estiu , colònies ) , terapèutics , petita infància
Projectes europeus
Continuem en el programa europeu PROUD , participant en l’elaboració d’un model europeu que
eviti l’acolliment inicial en grans equipaments i promogui el desenvolupament d’una xarxa de
mentoria a nivell europeu . Hem participat en les sessions formatives i de treball sobre els SIL (Model
Holandès ) i en la difusió del nostre projecte de mentoria a L’Olivar .

MF4.B2 Perfil dels clients, persones consumidores dels productes i serveis
Els beneficiaris de les activitats descrites són els infants , adolescents i les seves famílies ,en risc
d’exclusió social, tutelats o no per l’Administració, abordats des de diferents plataformes educatives,
ja sigui l’àmbit socioeducatiu , l’educació en el lleure o en l’àmbit residencial. Es tracta de beneficiaris
amb diferents mancances i potencialitats que necessiten de la intervenció del professionals que
acompanyin el procés d’apoderament i millora social dels infants , joves i famílies .
MF4.N1 Ingressos per activitat
MF4.N1

Ingressos per activitat
2020

Ingressos per activitat (en euros)
Valor monetari

9.194.890,30€
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9.072.640,12€

Variació 2020-2019
1,35%

23

Persones
Balanç Social 2020
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2. Persones
2.1. Persones de l’organització
2.1.1. Perfil de l’organització
PE1.B1 Nombre de dones a l’equip directiu PE1.B2 Nombre d’homes a l’equip directiu
Equip directiu (a 31 de desembre)

2020

Variació 20192020

2019

Dones

9

7

28,57%

Homes

3

3

0,00%

12

10

20,00%

Total

PE1.N1 Nombre de dones en plantilla PE1.N2 Nombre d’homes en plantilla
Personal en plantilla (a 31 de
desembre)

2020

Variació 20192020

2019

Dones

160

143

11,89%

Homes

58

41

41,46%

218

184

18,48%

Total

2.1.2. Igualtat d’oportunitats i diversitat
PE2.B1 Pla d’Igualtat d’oportunitats i accions desenvolupades
Aquest any 2020 s’ha elaborat el Pla d’Igualtat de l’entitat amb una vigència de quatre anys
Les accions planificades i que s’han fet efectives durant el 2020 han estat:
Fase I: Iniciativa.
-Assumpció i materialització, en format carta, del compromís de la Direcció de l'Entitat en matèria
d'Igualtat i enviament de la carta al conjunt de professionals en actiu.
Fase II: Diagnosi i Constitució de la Comissió d’Igualtat.
-Realització i enviament de les enquestes d'igualtat a la totalitat del personal en actiu.
-Elaboració i enviament de les entrevistes d'igualtat de les persones clau de l'Entitat
-Alimentació i extracció de dades dels formularis quantitatius i estadístics per àmbits laborals
adreçats a la diagnosi d'igualtat
-Constitució de la Comissió d'Igualtat, establiment del règim intern i indicadors d'avaluació
-Recollida de resultats i dades, anàlisi i interpretació dels mateixos
-Elaboració de la diagnosi: identificació dels punts forts, oportunitats de millora i camps
prioritaris/concrets d’actuació.
Fase III: Definició d’objectius i mesures.
-Realització del Pla d'Igualtat a partir dels resultats de la diagnosi. Definició d'objectius i les mesures
que el constituiran, més els indicadors d'avaluació d'aquestes mesures.
-Validació del Pla per la Direcció de l’Entitat i el Patronat.
-Registre públic a l'Administració.
El Pla contempla cinc àmbits d’actuació clau per a la nostra organització donant resposta a la
diagnosi de situació realitzada durant els mesos de març a setembre de 2020 . De la diagnosi feta
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desprenen diverses accions i mesures que nodreixen l’estratègia per a incorporar de manera global
l’equitat de gènere durant els propers quatre anys, que són les següents:

Àmbit
d’acció

Accions

Temporalitat

Comunicació
i difusió

Acció 1: Compromís, difusió i participació a l’Entitat en matèria
d’igualtat.

2021-2022

Entitat

Acció 2: Incorporació i definició dels criteris d’igualtat i execució
d’accions positives en la política del Departament de Gestió de
persones, per tal de fomentar la paritat, i igualtat d’oportunitats de
dones i homes a l’Entitat.

2021-2022-2023

Persones
treballadores

Acció 3: Apoderament en igualtat d’oportunitats i perspectiva de
gènere a tota la plantilla de la Fundació.

2021-2022-20232024

Persones
usuàries

Acció 4: Comunicació no sexista i transmissió de valors de gènere.

2024

Acció 5: Anàlisi del comportament de la igualtat de l’Entitat.

2021-2022

Seguiment,
avaluació i
millora

El context de pandèmia per la Covid-19 va afectar la planificació inicial, de tal forma que van ajornarse per al 2021 les dues fases restants:
Fase IV: Implantació.
Difusió interna i externa del Pla.
Implementació del Pla en totes les àrees, centre i serveis de l’Entitat,
Fase V: Seguiment i avaluació del procés d’implantació en relació a les accions planificades per
al 2021.
Destacar que la nostra Entitat va participar al Programa d'acompanyament a la gestió del canvi
pel foment de l'equitat de gènere a càrrec de la Confederació rebent assessorament durant
l’elaboració del Pla d’Igualtat en tres sessions el darrer trimestre de l’any.
PE2.B2 Composició de l’equip directiu, segons sexe (%)
Equip directiu (a 31 de desembre)
(%)

2020

2019

Dones

75,00%

70,00%

Homes

25,00%

30,00%

PE2.N1 Composició de la plantilla, segons sexe (%)
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Personal en plantilla (a 31 de
desembre) (%)

2020

2019

Dones

73,39%

77,72%

Homes

26,61%

22,28%

2.1.3. Condicions laborals i conciliació
PE3.B1 Mesures de conciliació de la vida laboral i privada
La fundació Idea incorpora diverses mesures per facilitar l’equilibri entre el temps de treball,
personal i familiar .
Ampliant les quatre mesures estàndards , permís de maternitat/paternitat, permís retribuït per
lactància, excedència forçosa per cura de fills o familiars, reducció de jornada per cura de menors ,
l’entitat afavoreix la conciliació amb les següents :
-Adaptació d’horaris
-Teletreball
-Possibilitat de canvi de torn
-Possibilitat de canvi de recurs
-Permís retribuït per visita mèdica
-Diverses possibilitats de gaudir les vacances
-Adaptació de les guàrdies amb disponibilitat que realitzen els/les responsables dels serveis
residencials , guàrdies de suport telefònic. La disponibilitat per acudir al servei , està coberta per
una altre professional de l’equip del servei , activat pel responsable en el cas de ser necessari .
Aquestes mesures resten a l’abast de totes les persones treballadores .
En el cas de Idea , la dificultat per a la conciliació està lligada a les característiques del lloc de treball
en els serveis de cicle continuat , lligades als horaris fixos de treball , en torns de tarda , nit i caps
de setmana i festius. Aquesta afectació es dona per igual tant en dones com en homes.
El compromís amb la igualtat de la fundació , expressat pel seu patronat i concretat en el Pla
d’Igualtat ,es materialitza en facilitar la conciliació en la mida del possible ,en relació a les
característiques del lloc de treball.
Degut a la situació de la pandèmia Covid19 a partir del mes de Març , durant el confinament
domiciliari , l’entitat ha afavorit la conciliació de les persones treballadores, per tal que aquestes
puguin mantenir la seva tasca essencial sense fer ús de cap dels permisos contemplats. Les
mesures que s’ofereixen per aquest motiu són:
-Teletreball pels equips directius i tècnics, conciliant la seva tasca presencial i essencial amb
la vida personal i familiar, sempre garantint presencia d’un professional mínim de cada equip
al centre.
-Canvis de torn en els equips educatius.
-Adaptació d’horaris, per evitar desplaçaments.
-Passar de la presencialitat a la disponibilitat en els professionals del SRTL (Servei de
Recollides i Trasllats de la DGAIA) i de l’SEF (Servei d’Educadors de Fiscalia), sent activats
en el moment que hi ha un servei o infant/adolescent a atendre .
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PE3.N1 Personal amb contracte indefinit, segons sexe (%) i PE3.N2 Personal amb contracte
temporal, segons sexe (%)
Personal en plantilla segons tipus
de contractació, segons sexe (a
31 de desembre) (%)

2020

2019

Personal en plantilla amb contracte
indefinit

64,22%

66,85%

Dones en plantilla amb contracte
indefinit

65,00%

72,39%

Homes en plantilla amb contracte
indefinit

62,07%

52,00%

Personal en plantilla amb contracte
temporal

35,78%

33,15%

Dones en plantilla amb contracte
temporal

35,00%

27,61%

Homes en plantilla amb contracte
temporal

37,93%

48,00%

PE3.N4 Nombre de persones contractades a través de programes d’inserció, personal en
pràctiques, i altres
Persones contractades a través
de programes d’inserció, personal
en pràctiques, i altres (a 31 de
desembre)

2020

Variació 20192020

2019

Pràctiques Educació Social

1

6

-83,33%

Pràctiques Integració Social

3

2

50,00%

Pràctiques Monitor/a de lleure

1

0

-

Total

4

8

-50,00%

Aquest 2020 s’han reduït les contractacions de personal de pràctiques ja que, per motiu de la
pandèmia, molts dels i les alumnes han hagut d’aturar les pràctiques i aplaçar-les per més endavant,
o bé han vist reduïdes les seves hores dedicades a pràctiques a centres, finalitzant abans de temps
i sense que haguem pogut veure la seva evolució.

2.1.4. Igualtat retributiva
PE4.B1 Ràtio salari més alt / salari més baix
Ràtio salari més alt / salari més
baix

2020

2019

Ràtio

3,43

3,43

En els mesos de Gener i Febrer del 2021 es va fer efectiu un increment del 0,5% retroactiu del salari
dels mesos de Gener a Desembre 2020, en total un increment de l’1% del 2020. La ràtio no varia ja
que es va aplicar a totes les persones treballadores de Idea.
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2.1.5. Desenvolupament professional
PE5.B1 Pla de formació i accions formatives
El Pla de formació de Idea , és un instrument de desenvolupament professionals de les persones
professionals de Idea . Manté activa la millora en les intervencions tècnico-educatives, afavorir i
reforça les estratègies personals dels professionals que hi treballen .Donar resposta a les demandes
institucionals, dels diferents recursos i dels propis professionals. Està en consonàcia amb el Pla
Estratègic de Idea .
Es caracteritza pel dinamisme i adaptació a les demandes que puguin sorgir, així com a les ofertes
que són acords amb la nostra línia de treball. Te caràcter proactiu i reactiu, per tant és el
suficientment flexible per introduir noves accions o redefinir-ne d’existents.
Els objectius del Pla de Formació són:
- Afavorir el creixement personal i professional de les persones treballadores, facilitant l’adquisició
de coneixements i habilitats necessaris.
- Preparar, motivar i generar professionals preparats, compromesos i responsables amb les línies
de l’entitat i amb els reptes presents i futurs.
- Donar resposta a les demandes de formació contínua de les persones professionals dels diferents
recursos de la fundació.
- Promoure la qualitat, creativitat, innovació i millora en la intervenció de cadascun dels equips
- Fomentar la formació interna entre els diversos equips compartint coneixements, experiències i
aprenentatges.
El Pla vol generar coneixement , solucions, reflexions, innovació, treball cooperatiu, espais de suport
i sentiment de pertinença, tot responent a la tipologia de necessitats (normatives, primàries,
secundàries, de pertinença a l’Entitat,...), així com als diferents àmbits de millora detectats.
Durant l’any 2020, amb l’afectació de la pandèmia, les accions formatives externes, en un primer
moment es van aplaçar, donant prioritat a l’atenció directa i al suport de tots els professionals.
Posteriorment, i continuant amb la situació d’excepcionalitat que ha caracteritzat tot aquest any
2020, es van oferir formacions en format on-line, adaptant de les sessions, fent-se únicament
formacions on-line o telepresencials.
Destaquem les següents accions formatives ,tant internes com externes , en les que han participat
els equips de Idea :

Accions formatives 2020
Tràfic d’éssers humans

Justícia restaurativa: una resposta al
conflicte més humana, inclusiva i
transformadora

Metodologia Futbolnet

Jornada anual educació 360º
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Accions formatives 2020
Espais de reflexió ètica (Coda 1 i CRAE Joan
Torres)

Tècniques de planificació i programació per a
gestionar el temps de forma eficaç a la
fundació Idea

Competència cultural en salut mental.
Intervenció psicosocial amb grups
especialment vulnerables

Protecció de dades en internet i XXSS : Fem
un ús responsable

Creació de materials atractius de difusió en
línia

Com afrontar la discriminació LGTBI

Webinar: com gestionar els recursos de
l’entitat

Sessions formatives sobre la Covid-19

Formació bàsica en igualtat d’oportunitats
entre homes i dones

Actualització del procés documental d’infants
i joves migrats i víctimes de TEH

Qüestions claus en relació a la prevenció de
riscos laborals en temps de Covid-19

Formació sobre l’ús de la imatge corporativa
de Idea

Formació responsables de prevenció i
higiene

Assetjament sexual i per raó de sexe en
l’àmbit laboral

Investigació d’accidents laborals per a
responsables de centres i serveis
Conducció de grups de famílies per a la
parentalitat responsiva

Seminari internacional : lideratge , innovació i
apoderament

Les fundacions : Com estem organitzant el
treball dels nostres professionals en temps
de pandèmia ?

Webinar : lideratge del canvi en contextos
d’incertesa i complexes com l’actual

Formació en l’ús de l’aplicació FLAPP

Perspectiva de gènere aplicada a infants i
joves de gènere masculí a centres
residencials i d’acollida

Formació on line en Síni@ per recursos
residencials . Nivell bàsic i aprofundiment

Pràctiques restauratives nivell 1 i 2

Cuidar-se per cuidar

Formació bàsica en Igualtat
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PE5.N1 Personal que ha rebut formació (%)
Personal en plantilla que ha
rebut formació (%)

2020

2019

Personal que ha rebut formació

88%

99%

2020

2019

Variació 20202019

1317,25

4931,00

-73,29%

PE5.N2 Nombre total d’hores de formació
Nombre d'hores totals de formació
que ha rebut el personal
Hores de formació

PE5.A1 Avaluacions periòdiques del rendiment del personal
Idea avalua el desenvolupament de les persones professionals seguint el Manual d’Avaluació per
Competències . Les competències cardinals de la fundació Idea són:

Adaptació al
canvi

Capacitat
apreciativa

Compromís

Comunicació

Planificació
Organització

Treball en
equip

Durant l’any 2020, i lligat a la situació Covid19, hem transformat les entrevistes per competències,
en suport individual i grupal a tots els centres i serveis. Hem desenvolupat un acompanyament
individual a tots els professionals per tal de poder donar resposta a les necessitats de l’atenció
directa amb la conciliació familiar i personal.
El seguiment fet des del Departament de Gestió de Persones ha estat exhaustiu i constant.

PE5.A2 Despesa en formació

Inversió en formació (en euros)
Valor monetari

2020

2019

Variació 20202019

4.996,58 €

24.018,92 €

-79,20%

Els fons destinats a formació han estat sensiblement més baixos que l’any anterior , degut a la
situació excepcional ocasionada per la Covid 19. La majoria de les accions desenvolupades han
estat sense cost , prioritzant les relacionades amb la prevenció de riscos laborals i millores en
l’organització .
Aquesta diferència s’ha repercutit igualment en l’àmbit de personal , en diferents despeses , com
ara la compra d’EPI’s , contractació de personal de reforç i suplents , proves PCR dels i les
professionals , entre d’altres .
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2.1.6. Salut, seguretat i benestar personal
PE6.B1 Mesures per a la prevenció de riscos laborals i foment del benestar del personal
La fundació gestiona els aspectes de seguretat laboral/riscos laborals a través del servei de
prevenció aliè (SPA) anomenat SePrA.
El Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la Fundació, redactat juntament amb SePrA, consta de
la següent distribució:
1. Avaluació de riscos: realitzada durant el primer any de contracte amb el SPA.
2. Planificació derivada de l’avaluació de riscos: es va actualitzant durant cada
període de contracte amb el SPA. Al 2020 hi ha dues planificacions: del 07/19 al 06/20
i del 07/20 al 12/21.
3. Informació, formació, consulta i participació dels treballadors i treballadores: en
constant realització, de forma periòdica.
4. Equips de Protecció Individual: amb l’aparició de la pandèmia Covid19, es revisa el
procediment i es crea un nou registre d’entrega d’EPIs.
5. Equips de treball
6. Preparació davant d’emergències: revisat i planificat dels diferents centres.
7. Investigació d’accidents i incidents
8. Inspeccions de seguretat
9. Coordinació d’activitats empresarials
10. Riscos ergonòmics
11. Riscos higiènics
12. Riscos psicosocials
13. Vigilància de la salut: en constant realització, de forma periòdica.
Durant el primer semestre de 2020 , s’han planificat la informació i formació a totes les persones
treballadores de la Fundació i la preparació davant d’emergències, així com l’adaptació de la gestió
d’EPIS a la situació COVID-19 , la investigació d’accidents laborals i la coordinació d’activitats
empresarials .
El segon semestre de l’any , s’ha destinat al compliment de les accions derivades de la Covid-19 i
finalització del treball sobre emergències.
La planificació inicial s’ha vist modificada , ja que en motiu de la Covid-19, han sorgit altres accions
que han hagut de substituir a les prèviament planificades, les accions que s’han fet a partir de Març
2020 han estat :
-Instruccions per evitar el risc per contagi Covid-19 (art. 18 PRL)
-Instruccions de prevenció durant el teletreball
-Annex a l’avaluació de riscos: Inclusió del risc per exposició a virus SARS-CoV-2
-Protocol d’actuació enfront del risc de contagi de Covid-19
-Formulari d’autoavaluació per a treballs amb PVD
-Pla de Contingència front al coronavirus, per a llocs de treball amb exposició de risc
-Protocol d’actuació per a empreses externes davant el risc de contagi de Covid-19
-Coordinació d’Activitats Empresarials davant el risc de contagi de Covid-19
-Indicacions per a l’ús del material de prevenció del SRT (versió 1 i 2)
-Equips de Protecció Individual i mesures preventives davant la Covid19 per centres
residencials
-Mesures preventives a adoptar per serveis socioeducatius
A més de les accions que es fan conjuntament amb el SPA, per tal de seguir les indicacions i
instruccions derivades del Ministeri de Sanitat i del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, la fundació ha aplicat diverses mesures, les principals han estat :
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-Centres residencials:
Durant els primers mesos de pandèmia es facilita el teletreball als equips que la seva
principal funció no és atenció directa, és a dir, equips directius i tècnics.
Modificació dels torns per tal d’evitar desplaçaments però sempre garantint l’atenció
directa.
Es contracta personal de reforç en els torns diürns, de dilluns a diumenge, per donar suport
als equips educatius, durant el primer estat d’alarma.
Adaptació del torn realitzant canvi de torn entre companys/es de l’equip educatiu.
-Serveis socioeducatius: fins a la finalització del calendari escolar, es manté tot l’equip fent
treball telemàtic majoritàriament
-SEF i SRTL: es facilita la possibilitat de feina en disponibilitat, i únicament personar-se al
servei quan s’ha de fer una tasca presencial i essencial.
-Les reunions d’equip dels diferents centres i serveis passen a ser telemàtiques, únicament
presencial per a les persones que estan físicament pel torn.
A l’inici de l’any 2020 es va fer una sessió informativa amb les persones responsables dels diferents
recursos de la Fundació, per tal de que aquestes fossin coneixedores del procediment d’investigació
d’accidents i incidents i per informar-les que passarien a formar part de la investigació d’aquests,
sent elles qui comunicarien les causes i mesures correctores dels possibles accidents.
PE6.N1 Formació en matèria de prevenció de riscos laborals

Nombre d'hores totals de formació
que ha rebut el personal

2020

2019

Variació 20202019

Hores de formació

186,00

461,50

-59,70%

La formació en prevenció es centra principalment en la Covid19, prioritzant totes les mesures
preventives , per tal de garantir l’atenció directa amb les màximes garanties possibles, sense anar
en detriment dels infants i adolescents, i les seves famílies.

2.1.7. Comunicació interna
PE7.B1 Canals de comunicació interna
Els canals de comunicació interna dels que disposa la fundació són :
-Reunions d’equip :dels serveis amb els responsables , en funció de calendari anual de reunions
.La periodicitat varia en funció dels serveis i tipologia de les reunions , des de quinzenals , mensuals
, segons el procés de treball intern de cada servei .
-Reunions Ideari : Reunions de responsables de les àrees , centres i serveis amb periodicitat
trimestral , creades amb la finalitat de cuidar i fer equip entre els responsables dels serveis .
Traslladar , compartir i generar maneres de fer Idea , amb els professionals i usuaris de la fundació
, amb un estil comú .
-Reunions d’estructura : Reunions de l’equip d’estructura de la fundació amb periodicitat trimestral
, en les que l’equip de direcció ampliat revisa , valora i pren decisions en relació als aspectes
estratègics i de millora contínua de Idea , com ara processos de treball , seguiment de grups
d’interès , gestió de riscos , manteniment dels espais on prestem els serveis ... .
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-Entrevistes per competències : valoració del desenvolupament professional de les persones que
composen els equips de la fundació , amb periodicitat anual .En aquest espai individual es produeix
un diàleg entre els professionals i Gestió de Persones , en el que es treballa de manera bidireccional
el desenvolupament professional
-Enquestes de satisfacció anuals : adreçades a tots els professionals de la fundació . Cada any
l’àrea tècnica adapta , simplifica i millora el contingut de les enquestes per tal de facilitar la
participació dels professionals . Es reporten resultats i accions engegades en les reunions de
seguiment i d’equips .
-Bústia de suggeriments : en tots els serveis hi ha instal·lada una bústia de suggeriments per a
que qualsevol professional pugui adreçar les seves valoracions o propostes .Hem de dir que l’ús és
mínim ja que aquesta funció ja l’acompleixen les enquestes anuals , les quals també garanteixen
l’anonimat.
-Portal de l’empleat : eina de comunicació amb el departament de gestió de persones , a fi de
facilitar la gestió dels dies personals , vacances i altres qüestions de caire laboral .S’ha deixat de fer
servir per que no s’adaptava a les necessitats de l’organització.
-Canals de comunicació habitual : trucades telefòniques , correu electrònic , missatgeria
instantània , cartelleres amb informacions generals ... , per a establir la comunicació amb els
diferents departaments de la fundació i els diferents serveis entre sí.
PE7.N1 Mecanismes i/o procediments de gestió de conflictes interns
La Fundació té un “Protocol de prevenció i actuació davant situacions de conflicte interpersonal en
el lloc de treball” per tal d’evitar, des de la promoció de la salut laboral, que es produeixin
manifestacions d’assetjament moral, sexual, per qüestions d’orientació sexual o violència en el
treball. Aquest protocol està a l’abast de tota la plantilla.
La fundació està compromesa a difondre el protocol per crear una major consciència sobre aquest
tema, donar suport i assistència específica a les persones que puguin patir alguna de les situacions
citades, garantir el tracte rigorós davant de totes les queixes i denúncies i no admetre cap tipus de
represàlia contra la persona assetjada.

2.2. Voluntariat
2.2.1. Persones voluntàries
VO1.B1 Nombre total de persones voluntàries

Nombre de persones voluntàries
(a 31 de desembre)

2020

2019

Variació 20202019

Persones voluntàries

9,00

10,00

-10,00%

La disminució en el nombre de persones voluntàries es deu a les restriccions sanitàries i les mesures
de prevenció adoptades en els serveis .

Carrer de l’Advocat Cirera, 18 1ª

937 252 273

08201 Sabadell

fundacioidea.net

34

VO1.N1 Àmbits i activitats en els que han participat persones voluntàries
Els voluntaris de la fundació han participat en diferents àmbits, amb una menor intensitat que l’any
passat degut a la situació de pandèmia :

Programa de mentoria L’Olivar :
El programa de mentoria que es va posar en marxa a l’SPE L’Olivar l’any 2019 , ha tingut continuïtat
l’any 2020 , potenciant així els vincles ja creats i afavorint no només un intercanvi d’experiències,
sinó també una transmissió de valors que han causat un impacte positiu per a les tres parts: les
persones mentores, les noies mentorades i la pròpia entitat.
Les mentores donen suport a les joves, acompanyant-les en l’adquisició de les competències
lingüístiques necessàries, en la recerca de feina i en diferents aspectes de la seva vida , recolzant
el desenvolupament de les potencialitats de cada jove , en la transició cap a la vida adulta , en
l’àmbit d’una relació de creixement mutu.
L’any 2020, hem mantingut les vuit mentores. Algunes de elles han mantingut la mentoria amb la
mateixa jove i d’altres han incorporat de noves una vegada s’ha produït la baixa del centre. En
alguns casos , la relació s’ha mantingut , amb joves que han passat a pisos de l’ASJET

Programa de Psicomotricitat Acouturier
Al centre d’acolliment Petit Coda , una professional de la fundació de manera voluntària ha portat a
terme les sessions de la pràctica psicomotriu Acouturier per als nostres infants més petits, amb la
finalitat d’afavorir el seu desenvolupament motriu, cognitiu, comunicatiu i afectiu.
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3. Bon govern
3.1. Transparència
BG1.B1 Informació pública sobre la fundació
La fundació publica tota la informació sobre transparència a través de la seva plana web
ww.fundacioidea.net, i del seu perfil a xarxes socials :
-Facebook : @FundacioIdea
-Twitter : @FundacioIdea
-Instagram : @FundacioIdea
L’assessoria comunicativa de Idea la porta Giny Comunicació, consolidant aquest any 2020 la seva
tasca . Mantenim l’acompanyament en comunicació estratègica , el qual consisteix en la presència
a xarxes socials , a mitjans de comunicació de premsa escrita , assessorament en possibles
situacions comunicatives de risc i edició de les memòries anuals .

3.2. Patronat
BG2.B1 Composició i estructura
El patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim
de tres i un màxim de set membres , escollits entre persones amb experiència en l’àmbit de
l’educació i la inserció social , i d’altres àmbits d’interès per a la fundació .
Pot ser membre del patronat qualsevol persona física amb capacitat d’obrar plena; que no es trobi
inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi
estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de
falsedat.
Les persones jurídiques han d’estar representades en el patronat, d’una manera estable, per la
persona en qui recaigui aquesta funció d’acord amb les normes que les regulin, o per la persona
que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.
Els/les patrons/es exerciran el càrrec amb caràcter indefinit. Els/les patrons/es que per qualsevol
causa cessin del seu càrrec, podran ser substituïts per nomenament del patronat.
Els membres del patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec
mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable
El patronat manté la mateixa composició que l’any 2020
BG2.B2 Nombre de dones al patronat i BG2.B3 Nombre d’homes al patronat
Detallem la composició del patronat :
-Nombre de dones al patronat : 5 dones
-Nombre d’homes al patronat : 1 homes
-Secretari : 1 home
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El secretari de Idea , no ostenta el càrrec de patró , assistint a totes les reunions del patronat , amb
veu però sense vot .

BG2.B4 Responsabilitats i deures del patronat
Tal i com queda recollit en els estatuts de la fundació , el patronat és l’òrgan de govern i
d’administració de la fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions
necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.
Corresponen al patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que
requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en
la legislació aplicable i en aquests estatuts.
El patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació
aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al patronat amb caràcter exclusiu les facultats
següents:
a) La modificació dels estatuts.
b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la fundació.
c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.
d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a
una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb
cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer
apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
h) Els que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció d’una declaració
responsable.
i) L’adopció i formalització de les declaracions responsables.
El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat
que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació
vigent.

3.3. Control i supervisió financera
BG3.B1 Informació econòmica i financera
L’equip directiu de la fundació posa a disposició del patronat la següent informació econòmica i
financera:
-Pressupost anual de la fundació : amb periodicitat anual , amb antelació mínima d’una setmana
abans de la reunió per a la seva aprovació , la primera quinzena de desembre .
-Evolució del pressupost : en les reunions ordinàries del patronat , amb periodicitat trimestral ,
s’informa de l’evolució del pressupost , així com de les modificacions que suposin la necessitat d’una
nova aprovació .
-Comptes anuals i memòria econòmica : Amb periodicitat anual , en la reunió ordinària del patronat
del mes de Maig , prèvia a la presentació al protectorat dels comptes , es presenten al patronat ,
auditats , per a la seva aprovació, així com la memòria econòmica anual i l’informe de l’auditor/a .
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BG3.N1 Gestió, identificació i/o seguiment de riscos (Compliance)
Per al control i seguiment de riscos econòmics la fundació fa ús de dues eines fonamentals: el
seguiment de pressupost y el seguiment de tresoreria.
Tancament mensual i seguiment de pressupost. Revisió i seguiment de la evolució del
pressupost aprovat, per centres de costs i per tipus de costs amb l’objectiu de complir amb el
pressupost anal aprovat pel patronat. En aquesta seguiment participen els departaments
d’administració , gestió de persones i direcció general.
Seguiment setmanal de Tresoreria. Revisió i seguiment de la situació dels estats del cobraments
i liquiditat de la Fundació per tal de fer front a les seves obligacions de pagaments. En aquest
seguiment participa la direcció d’administració i direcció general . Aquesta freqüència en els
seguiment és necessària en funció de la manca de predicibilitat dels ingressos per la facturació dels
serveis que presta la fundació ,

3.4. Ètica i prevenció de la corrupció
BG4.B1 Principis i valors que fonamenten les bones pràctiques de govern i gestió
La fundació està adherida al Codi de Bon Govern de la Coordinadora Catalana de Fundacions ,
una iniciativa sectorial que recull el compromís amb el bon govern i les bones pràctiques de gestió,
com ara el compromís amb el comú ,la rendició de comptes , la transparència , la gestió responsable
dels recursos, el respecte per la llei , la igualtat de tracte i la no discriminació ,el respecte i tracte
digne . Tanmateix recull el compromís de la fundació amb el dret a la intimitat , el deure de
confidencialitat , la resolució de conflictes a través de la mediació preferiblement , i la preservació i
conservació del medi ambient.
Amb l’objectiu d’avançar en la incorporació dels principis ètics en les actuacions de la fundació i les
pràctiques de gestió , incorporem en el Pla Estratègic per al període 2020-2024 , a l’eix de missió ,
l'ètica aplicada als serveis socials de manera transversal a tota la fundació , amb la finalitat de
mantenir la bona praxis incrementant el nombre de beneficiaris de la fundació . Aquesta línia
estratègica suposa la formació i creació dels espais de reflexió ètica que revisin les nostres
actuacions
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Xarxa comunitat i ciutadania
Balanç Social 2020
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4. Xarxa, comunitat i ciutadania
4.1. Col·laboracions
XA1.B1 Col·laboració amb altres organitzacions i/o agents per crear xarxa i aportar millores
al sector
A la ciutat de Sabadell , lloc on la fundació desenvolupa els serveis relacionats amb l’acció
comunitària , la participació és molt activa en les xarxes creades per l’Ajuntament , amb la finalitat
de crear serveis compartits i transmissió de bones pràctiques entre les entitats que en formen part
:
-Xarxa de Centres d’Atenció Diürna de Sabadell, formada per Acció Social de l’Ajuntament i els
diferents SIS de la ciutat de Sabadell.
-Xarxa d’Espais Joves de Sabadell, formada per la Tècnica de Joventut de l’Ajuntament de Sabadell
i els diferents Espais Joves de la ciutat.
-Pla Educatiu d’Entorn del Districte 7 de Sabadell
-Pla d’Intervenció Comunitària “Som Torre Romeu”
Una altra xarxa en la que participa Idea , creada per la Generalitat de Catalunya , concretament per
la Direcció General de Famílies , és la Xarxa de SOAFs (serveis d’Orientació i Acompanyament
Familiar) de Catalunya , l’objectiu de la qual és crear un model comú de servei , basat en les
particularitats de cada ciutat i entitat , treballant la creació d’un sistema d’avaluació comú.
A L’Hospitalet de Llobregat , forma part de les iniciatives que l’Ajuntament promou per a la
participació i col·laboració de les entitats que treballem amb infància vulnerable a la ciutat .Aquestes
dues col·laboracions són :
-Pla d’infància de L’Hospitalet de Llobregat.
-Subxarxa CRAE’s, C.A’s i Cases d’Infants.
A la població de Sant Esteve de Palautordera, participem a l’agrupació d’entitats locals del Baix
Montseny, participant activament en les propostes culturals i de lleure de les poblacions de la zona,
destaquen aquelles que tenen a veure amb la promoció de les festes tradicionals i altres trobades i
propostes temàtiques, pròpies de la zona, com mercats d’artesania, lectures comunitàries, trobades
de teatre local,...
Participem com a membres actius de la Xarxa Romest (Atenció, visibilització i promoció del col.lectiu
gitano Rom).
A la ciutat de Barcelona , conjuntament amb les entitats que presten serveis similars als de Idea ,
amb la finalitat de donar una resposta homogènia a les necessitats dels joves amb els que treballem
, s’han creat dues comissions de treball , en les que també participa la fundació des de l’inici :
-Comissió salut, centres, educadors/es de carrer i Consorci de Serveis Socials de Barcelona.
-Comissió OAM, centres i educadors/es de carrer i Consorci de Serveis Socials de Barcelona.
Tanmateix , la fundació és membre de la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec , la qual treballa en
la creació d’iniciatives i programes en les que la participació dels usuaris és un pas més en facilitar
la seva inclusió social
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Medi Ambient
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5. Medi ambient
5.1. Gestió ambiental
MA1.B1 Gestió dels impactes ambientals i mesures, iniciatives i/o accions aplicades
La Fundació Idea gestiona l’impacte ambiental a través d’una política ambiental basada en:
-Actuar segons les lleis i normes de la gestió ambiental.
-Minimitzar en tot el possible l’impacte ambiental.
-Minimitzar en tot el possible els residus generats.
-Advocar per la reutilització i reciclatge
La fundació identifica els aspectes ambientals amb un inventari de tots aquells elements, ja
siguin entrades (consums) o sortides (emissions) que puguin afectar el medi ambient , d’una forma
organitzada i sistemàtica, tenint present que :
-Totes les activitats generen impactes, ja siguin directes o indirectes, beneficiosos o perjudicials.
-S’han de considerar les activitats principals, secundàries i auxiliars.
-Condicions normals, anormals i d’emergència.
-Activitats presents i passades, i planificació
La identificació d’aspectes ambientals de la fundació està enfocada en la metodologia basada en
la divisió de l’organització en àrees o processos , dividint-los alhora en subàrees i/o
operacions, determinació posterior dels aspectes associats i identificació i registres dels impactes
associats a cada aspecte.
Activitat identificada : Tasques administratives
-Aspecte : Generació de residus; residus d’oficina (paper, cartró, plàstics, cartutxos de tinta, tòner
d’impressores i fotocopiadores, suports digitals, etc.), cartró d’embalatges, envasos buits de
producte (tòxics i de neteja) i amb producte caducat, piles i residus banals generats en les tasques
administratives
-Impacte ambiental : Contaminació del sòl, l'aigua i/o l'atmosfera. Gestió de residus
Activitat identificada : Subministrament d’energia dels equips informàtics
-Aspecte : Consum de recursos naturals , energia elèctrica
-Impacte ambiental : Contaminació del medi per activitats indirectes , subministradores de
recursos, associades a l’activitat principal
Activitat identificada : Consum de material d’oficina
-Aspecte : Aspectes indirectes derivats del consum de materials, el cicle de vida dels quals és
perjudicial des
del punt de vista mediambiental
-Impacte ambiental : Contaminació del medi per activitats indirectes ,subministradores de
material, associades a l’activitat principal
Idea per reduir l’impacte ambiental de forma qualitativa :
-Assegura que l’energia elèctrica consumida per part de l’entitat és d’un 70,80% d’origen renovable
-El paper d’oficina té certificació PEFC (Sistema de Cadena de Custodia) que és una certificació
que ens assegura que sigui fusta controlada i que prové d’un bosc forestal
-Consciencia als/les professionals de la fundació en la reducció de l’ús del paper
-Ha invertit en la digitalització dels documents i la implementació d’un software per signatures dels
contractes dels professionals per la reducció de l’ús del paper físic.
-Fa la recollida selectiva dels tòners de les impressores
-Utilitza empreses especialitzades en la destrucció del paper
-La cuina in-situ i el càtering dels serveis residencials , utilitzen productes de proximitat i ecològics
gestionats per l’empresa Campos Estela , amb responsabilitat social solidària , amb personal
contractat en risc d’exclusió social).
-Incorpora l’ús de cantimplores i garrafes per reduir l’ús de plàstic als serveis residencials Ha substituït els gots i vaixella de plàstic d’un sol ús , per gots i vaixella reciclables.
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6. Proveïdors
6.1. Gestió i relació amb proveïdors
PR1.B1 Gestió de la cadena de subministrament

Els aspectes principals en la relació amb la gestió de la cadena de subministraments de
la fundació és procurar establir relacions amb proveïdors que treballin els valors més propers que regeixen
la nostra activitat. Idea valora els sues proveïdors com un dels grups d’interès de la fundació , per la
seva responsabilitat social, per la priorització de la compra i ús intern de serveis i productes
respectuosos amb el medi ambient, sostenible, de comerç just, i que tinguin un valor social i
cultural.
També tenen un valor afegit, els petits proveïdors de la zona, ubicats en les diferents localitzacions
dels serveis de la fundació com són els comerços de proximitat, les farmàcies, supermercats,
fruiteries , etc,.
PR1.N1 Nombre total de proveïdors
PR1.N1

Nombre total de proveïdors
Proveïdors

2020

Nombre total de proveïdors

Variació
2020-2019

2019
130

146

-10,96%

6.2. Compra responsable
PR2.B1 Criteris de selecció de proveïdors
Els criteris establerts per la selecció de proveïdors en la fundació són:
-Relació preu/qualitat i la seva evolució en la prestació del servei .Absència d’incidències o ràpida
resolució en el cas de que es produeixin
-Adequació dels productes a les nostres necessitats , concretament en les dels infants i adolescents
que seran els consumidors finals dels seus productes
-Puntualitat en la recepció de comandes , flexibilitat per a atendre les necessitats dels serveis de
cicle continuat
-Que incorporin productes de comerç de proximitat i comerç just .
-Certificacions de qualitat i acreditacions ambientals i de qualitat .
-Compliment de la “Guia de Bones pràctiques per empreses de serveis”
-Presència de mesures per reduir l’impacte ambiental
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7. Altres
7.1. Innovació
AL1.N1 Participació

en taules sectorials

La fundació durant l’any 2020 ha participat en les següents taules sectorials i programes en els que
es potencia la transferència de coneixements i estar a l’avantguarda del sector:
Xarxa d’entitats CPI (Caixa Proinfància) de Sabadell, conformada per les entitats Coordinadora,
Referents i Prestadores del programa CPI a la ciutat més altres agents socioeducatius de la ciutat.
ALIANÇA ECAS-FEPA-FEDAIA : Aliança Inter federativa per la millora del sistema d’atenció de la
infància, l’adolescència i la joventut en situació de vulnerabilitat amb l’objectiu de vetllar per la plena
inclusió d’aquestes persones a la societat
-Grup de treball d’incidència
FEDAIA: Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència
-Comissió de Centres Oberts : Sònia Nogués Vera/Mireia Bogunyà Sánchez
-Comissió de Centres Residencials : Enric Cunillera Pallarés
-Comissió de Joves Migrats : Pablo Roberto Rodríguez
-Comissió de gènere : Cristina Vázquez Rando
-Comissió d’Innovació Social : M Dolores Rodríguez Iglesias
-Cercle d’Innovació per l’organització del Fòrum Fedaia : M Dolores Rodríguez Iglesias
ECAS: Entitats Catalanes d’Acció Social
El mes de desembre de 2020 , entrem a formar part de la Junta de la Federació , amb la presidenta
M Dolores Rodríguez Iglesias , com a titular i el sots director de Idea i director tècnic , David
Rodríguez Abellán , com a suplent .Mantenim la coordinació del GT Joves Migrats
-Comissió de Famílies : Sònia Nogués Vera
-Comissió d’Acció Comunitària : Sònia Nogués Vera /Mireia Bogunyà Sánchez
-Grup de treball de Joves Migrats : M Dolores Rodríguez Iglesias
Hem participat de l’elaboració i presentació de la “Brúixola Comunitària “, de la mà de la Sònia
Nogués , coordinadora pedagògica de l’Àrea Socioeducativa de Idea . La nostra experiència a
Pandora , és una de les escollides per a formar part de la guia
TAULA DEL TERCER SECTOR:
-Grup de Treball Pobresa : David Rodríguez Abellán
En relació a la participació en programes:
-Programa Canvie-m’ho del Servei d’Atenció als Homes de l’Ajuntament de Barcelona,
-Programa Futbol.net de la Fundació del FC Barcelona: la fundació ha participat amb infants i joves
dels centres d’acollida i de l’SPE , la participació s’ha vits afectada per la situació sanitària Covid19.
-Programa RAI Berenars Saludables de la Fundació Probitas: en concret als serveis de Pandora a
Sabadell.
Programes propis
-Programa de Mentoria L’Olivar : Idea ha desenvolupat el seu propi programa de mentoria social
adreçat a les dones víctimes de tràfic d’éssers humans , del servei de protecció a l’emergència .
Aquest programa s’emmarca en la línia de treball de mentoria social de la Generalitat ,per a l’acollida
i inclusió dels/les joves que migren sols
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AL1.A1 Projectes

d’innovació

Projecte de recerca participativa I+D , liderat per la UB
Idea participa en el Projecte I+D recerca participativa “Adolescents i Joves Migrats no Acompanyats“
amb la UB . Liderat per la Dra Violeta Quiroga , és un projecte d’àmbit estatal , que cerca conèixer
i proposar les respostes més adients al fenomen estructural de la migració de joves sense referents
familiars , la seva acollida i inclusió . Durant el 2019 i part del 2020 , en el que es va haver d’allargar
el treball de camp del diagnòstic a les altres CCAA per l’arribada de la COVID-19 , s’ha elaborat el
diagnòstic que dona resposta als tres primers objectius plantejats:
-Conèixer l'evolució del fenomen dels Menors Migrats No Acompanyats del 2010 a l'actualitat en
comunitats autònomes d'Espanya amb més incidència (Comunitat de Madrid, Catalunya, País Basc,
Comunitat Valenciana, Andalusia, Canàries, Saragossa, Melilla i Ceuta).
-Detectar els models d'intervenció i dels circuits d'atenció existents.
-Identificar les necessitats específiques dels/les joves migrats des de l'òptica dels protagonistes i
dels professionals.
Aquest projecte tindrà continuïtat el 2021 .

FLAPP!
Fundació Idea forma part del projecte FLAPP! App per a adolescents i joves amb necessitats
d’emancipació i d’inclusió que lidera la fundació ISocial
La tardor de 2019 es va iniciar aquest projecte, en què hem dissenyat, desenvolupat, pilotat i avaluat
una App i un Web App, amb la participació de 120 adolescents i joves migrats no acompanyats i els
seus referents professionals, vinculats a 10 centres del sistema català d’atenció i protecció de la
infància gestionats per 6 entitats socials: Fundació Idea, Associació Punt de referència, Fundació
Sant Pere claver, Fundació Resilis, Fundació Benallar i Cooperativa Alba Jussà.
Han col·laborat dues universitats (UB i UOC) i l’empresa tecnològica Mass Factory . El projecte ha
comptat amb el suport de la DGAIA i la Fundació La Caixa.
FLAPP! s’adreça principalment als 5.500 adolescents i joves d’entre 16 i 23 anys que a Catalunya
estan tutelats o han estat tutelats pel sistema públic d’atenció i protecció, el 68% dels quals són
d’origen migrant. Ofereix cinc eines digitals tant per a aquests joves com per als professionals que
els atenen .Compta amb una versió per als joves i una altra per als professionals, tant en format
App per a telèfons mòbils com en format web per a ordinadors.

Idea’s Lab : Projecte seleccionat a la convocatòria de la Fundació Probitas ,
per a la concessió de projectes d'intervenció social en un context de pobresa i
interculturalitat 2020
Idea’s Lab aposta per la creació d'un espai alternatiu i tecnològic per a l'aprenentatge, en un entorn
lúdic i fomentant la creativitat.
Hem generat un espai comunitari, dotant-lo d'eines i materials tecnològics i digitals a disposició de
la comunitat juvenil més vulnerable, té com a objectiu promoure l'aprenentatge multidisciplinari
alhora que enfortir capacitats i competències i fomentar l'esperit col.laboratiu i el treball en equip
entre joves de diferents procedències culturals .S’ha portat a terme la formació de professionals i
joves tal i com estava previst en el projecte .
El projecte s’inicia el 08/01/2020 , i finalitzarà l’any 2021 , degut a la replanificació de les activitats
en motiu de la Covid 19 .
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El decret d'estat d'alarma pel Covid19 va fer impossible realitzar les nostres activitats
presencialment, tal com les havíem previst. El projecte del Laboratori de la Idea estava en la seva
fase inicial, i va romandre en stand-by fins que va començar el desconfinament . Però d'altra banda,
el seguiment en línia i les activitats amb totes les persones que atenem i participem en els nostres
serveis es van mantenir més que mai. Aquí es van detectar noves necessitats a les quals s'ha
adaptat Idea's Lab, sent el treball per a la reducció de la bretxa digital més important que mai.
Les mesures sanitàries restrictives imposades al llarg dels mesos de desenvolupament del projecte
han condicionat algunes de les activitats proposades com les visites a espais de Laboratori, la
generació d'espais de relació on sorgeixen iniciatives espontànies al voltant d'interessos aliens al
col·lectiu estable, o la promoció de projectes de col·laboració amb joves d'altres entorns.
Durant el confinament s’ha mantingut la disponibilitat i flexibilitat en l'atenció als joves en les seves
dificultats, no només emocionals i bàsiques, sinó en la resolució de dubtes sobre tasques escolars
en línia, accés a diferents plataformes educatives, gestió de tràmits telemàtics, aprenentatge de l'ús
de plataformes de videotrucades, bon ús de les xarxes socials, entre d'altres.
La coordinació i col·laboració entre els diferents agents socioeducatius (centres educatius, serveis
socials, ...) i l'administració pública per a la detecció de necessitats digitals presentades pels joves,
accés a la informació, dotació d'equipaments, seguiment del curs escolar de forma telemàtica, així
com l’establiment de relacions de col·laboració amb altres entitats i organitzacions durant tot el
període d'execució del projecte de manera complementària com ara :
- Xarxa de professionals del territori (Serveis Socials, EAP, Salut, ...) per a la detecció de noves
necessitats en el context sanitari actual i desenvolupar propostes i accions conjuntes i
complementàries per donar resposta a aquestes.
- Centres educatius del territori: complementarietat al voltant de la detecció d'alumnes amb
necessitats d'accés a equipament digital i/o connexió, dificultats en el seguiment escolar, accés a
plataformes virtuals o la realització de tasques; espais de formació digital per a famílies; apropar el
llenguatge de programació Scratch als infants i joves del territori, complementant les accions dins i
fora del centre educatiu.
- Altres serveis i projectes que l'entitat gestiona al territori (SOAF, centre maternoinfantil, centre
obert, ...) per complementar les accions realitzades amb famílies i infants atesos.
- DIT, com a orientació a l'ús i abús de les pantalles.

Consultoria Probono Everis
La fundació Idea ha iniciat una consultoria probono amb Everis per a implantar la transformació
digital de la intervenció amb joves migrats . Hem desenvolupat dues sessions de treball , al final de
les quals hem arribat a la ideació d’un prototip d’eina digital que no ha pogut materialitzar-se degut
a la interrupció de la COVID 19
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