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25 alumnes en
pràctiques

12 serveis
gestionats

135 llocs de treball
945 noves
contractacions

3.147,56 hores de
formació

3.314
persones
ateses

6,929.729,6
€
facturació

820.898,05 € fons
propis
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L’estructura de la Fundació es manté sense canvis incorporant tres nous grups de treball
transversals dins l’organització bàsica de la Fundació

Grup crowdfounding :
Amb l’objectiu de generar accions de crowdfounding , recerca de donatius d’empreses , accions de
rsc corporatives aquest grup es forma i s’amplia per l’organizatció de la XV Gala de la Infància ,
incorporant voluntaris experts en telemàrqueting i tècniques de vendes , organització d’actes i
esdeveniments . Hem recolzat l’equip expert de la Fundació SOS , en l’organització d’aquest tipus
d’esdeveniments .

Grup auditors interns : Ens hem format amb ANZO consultors per a portar a terme l’auditoria
iterna de la ISO 9001-2008. L’experiència de 2014 la valorem molt positivament .Hem estat un
grup de persones de la direcció , direcció técnica , rrhh i centres que hem auditat els serveis
prèviament a l’auditoria externa . L’auditoria ha sortit sense no conformitats i l’experència ha servit
per que coneguèssim millor com funciona cada servei i cada centre per dins , aprofitant maneres de
fer que es poden traslladar entre recursos . L’auditoria externa ens ha valorat com uns auditors
molt exigents. Ens ajudarà a millorar cada any .
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Valoració de l’acompliment dels objectius i accions plantejats pel 2014

àrea tècnica

recursos
humans
Grau
d'acompliment

administració

generals
70% 75% 80% 85%

La valoració sobre el grau d’assoliment dels objectius 2014 , és molt bona en general , tot i que el
% d’assoliment no reflecteix tota la feina feta .
Àrea Técnica : Obtenim bons resultats , sobre tot relacionat amb el procés de qualitat i millora
contínua , les comissions de treball i la formació interna
RRHH : Resten per implantar accions que inclourem en la planificació estratègica , per tal de
fomentar la vessant d’acompanyament i avaluació de l’acompliment dels professionals de l’entitat .
Administració : tot i arribar a assolir un bon resultat en els objectius plantejats , la baixada dels
ingressos , degut a la infra ocupació i la retallada de mòduls , ha repercutit negativament en el
resultat de l’exercici . Plantegem una bateria de mesures per reactivar els ingressos , millorar el
compte d’explotació i recercar noves fons de finançament .
General : La implantació del objectius s’ha assolit en la seva major part , tot i que cal esforçar-nos
en la vessant de comunicació externa .
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El mes d’octubre de 2014 hem començat l’anàlisi de la Fundació amb el suport de la consultoria
d’ESADE Alumni Solidari . La planificació de l’estudi i treball de consultoria finalitzarà el mes de
juny de 2015 . Ens restarà el darrer trimestre de l’any vinent per temporalitzar els eixos i línies
estratègiques del Pla .
Hem format un grup de treball en el que s’inclouen els membres del patronat , l’equip d’estructura
de la Fundació i un equip de cinc voluntaris de ESADE , experts en diferents Àrees del món
empresarial , ens donaran una visió externa de l’entitat per afrontar els nous reptes de futur .

El Pla estratègic de la Fundació , un cop aprovat pel patronat , es presentarà a tots els equips de
l’entitat .

FASE 1

FASE 2

• anàlisi de la situació actual
• oct-des 2014
• definició de línies i objectius estratègics
/elaboració nforme
• gen-maig 2015

FASE 3

• temporalització del pla
• setembre 2015

FASE 4

• presentació
• novembre 2015
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Infants, adolescents i joves, famílies : hem atès un total de 3.314 usuaris i 292 famílies

Centres d’Acolliment
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Pandora
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serveis

Serveis

2.817

centres
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Trasllats
Noies
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participació :
Un dels mecanismes de participació que ja fa dos anys que fem servir, és la realització d’enquestes
de satisfacció que responen els treballadors , usuaris i famílies . Altres mecanismes de participació
dels infants i joves són els espais tutorials individuals , les assemblees i la participació en les
reunions diagnòstiques en el centre d’acolliment
La devolutiva de les enquestes amb les accions engegades i la comunicació dels objectius anuals
de la Fundació, s’ha fet en les reunions d’equip .
En resum els resultats de les enquestes que han respost els professionals són molt satisfactoris .
Hem recollit propostes de millora per part dels professionals
Resultats de les enquestes dels professionals

Àmbit Pressupostari
Famílies
Infants i Adolescents
Estructura Física
Àmbit diagnòstic
Àmbit educatiu
Organització i gestió
0
serveis

2
pandora
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centres

Resultats de les enquestes nois i noies dels centres d’acolliment

espais i materials
participació
relacions
centres

activitats
quotidià
Fundació IDeA
Memòria Anual 2014

9

organització
benestar
6,5

7

7,5

8

Els resultats obtinguts expressen la mitja dels tres centres . La puntuació dels diferents ítems és
sobre 10 . Destacar que el centre que recull els valors més elevats és Petit Coda
Resultats de les enquestes dels nois i noies de Pandora

espais i materials
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relació amb equip
esports

pandora

activitat de lleure
reforç escolar
funcionament /org
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Aquest gràfic recull el percentatge que ha valorat els ítems “molt satisfactòriament “ . La mitjana és
de un 79% de respostes de nois/es molt satisfets
Resultats de les enquestes de les famílies de Pandora

famílies

molt satisfets

satisfets
ns/nc

Les famílies de Pandora valoren molt positivament els serveis i accions que portem a terme .
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Pel que fa a les estructures de participació de l’entitat , enguany la Fundació ha entrat a formar
part d’ECAS i de la cooperativa Finan3
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Col·laboradors :

Menjador social Associació Amics del Gornal
Menjador social de les Calcutes
AVV VV Torre Romeu
Colles Geganteres de Gràcia
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Col·laboradors XV Gala Infància :

Col·laboradors pràcticums

Institut Can Vilumara
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Enguany destaquem el projecte transversal a tots els serveis que prestem. El projecte
de Sensibilització-Acció va ser presentat a la Tribuna Fedaia de l’11 de De sembre de
2014 , com una bona pràctica en la millora de la resiliència dels nois i noies de la
Fundació .
Volem fer esment dels programes CPI que desenvolupem dins la Xarxa Fedaia
Mantenim l’aposta per la prestació de serveis de primer nivell, amb la certificació de
qualitat que avala els processos de millora contínua a través de la ISO 9001:2008 .
Idea compta amb la certificació dels següents serveis


Centres d’acolliment Coda 1 , Coda 2 i Petit Coda



Pandora infants i joves



Servei d’Educadors de la Fiscalia de Menors



Servei de Trasllats Retirades i Guarda temporal de Menors
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projecte sensibilització-acció
●

●

●

●

La solidaritat és una actitud
de participació en assumptes
públics, de tolerància vers el
pluralisme, de convivència
basada en el diàleg i la
col·laboració i de cerca de
justícia i bé comú

●

●

●

●

●

●

●

●

● ● ●
● ● ●

●

Canalitzador de les voluntats
d'ajuda i solidaritat de molts infants
i joves

●

Sentiment de pertinença a
una comunitat i la
corresponent
corresponsabilitat de tots en
la seva cura i millora.

Possibilita l'aflorament de
capacitats, aptituds, esperit
resilient i sentiment apreciatiu
dels infants i joves

●

●

●

●

Fases d’implantació

sensibilització

Visita , coneixement
d’iniciatives
solidàries per part
dels adolescents i
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formació

Participació en una
formació bàsica per
iniciar accions
solidàries. Disseny
de propostes.

mobilització/
acció

Repartiment
de
tasques i presa de
compromisos,
visibilització de les
accions.

avaluació

Receptors del
voluntariat, equips i
participants amb les
enquestes de
satisfacció,
assemblees, tutories,...
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●

●

●

L’Illa dels Tres Horts
●

●

●

Un alternativa enriquidora i de participació pels nois amb
dificultats d’accés a formació : l’Hort Social i manteniment
de Parcs I Jardins . En total han estat 35 participants .
Treball i col·laboració, promoció del valor de l’esforç ,
conèixer els valors del cultiu ecològic de proximitat ,
sensibilització Medi Ambiental , sostenibilitat econòmica
,ecològica i social , posada en pràctica de nous
coneixements relacionats amb al jardineria .
Hem col·laborat amb Parcs i Jardins de l’Ajuntament de
Barcelona : manteniment i cura de l’espai públic , Parc de la
Primavera i Mirador de Poble Sec . El projecte “L’Illa dels 3
horts” està gestionat per la cooperativa Tarpuna

●

●

●

Una de gossos
●

●

●

El respecte i la responsabilitat vers els animals ,aporten
beneficis en l’estat d’ànim dels infants . Fomenta la
sensibilització dels infants pel seu entorn, la participació

activa i la
Fundació

responsabilitat social. A CANÓPOLIS, de la
Trifolium,

ubicada

en

una

finca

de

balcó

mediterrani en ple massís del Garraf , un diumenge al mes,
els infants de Petit Coda van a la gossera i

treuen a

passejar , donen biberons als cadells , cuiden als gossos
que estan ferits o malalts , i juguen amb ells
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●

●

●

Tinc molt a donar !
●

●

●

L’activació del projecte marc de Voluntariat de l’entitat, posa de manifest la necessitat de posar en marxa
accions vinculades al voluntariat social, com un
camí cap a la descoberta i l'estimulació de la
resiliència

de

les

noies.

de

la

capacitat

transformadora i regeneradora que té la pràctica
del voluntariat social , i la responsabilitat que
TOTS tenim en la construcció d'una societat justa i
solidària.
Hem
realitat

aconseguit sensibilitzar a les noies de la
social

més

proper

,

possibilitar

la

participació activa en la construcció del bé comú i una societat més justa posant en valor l’esperit de servei,
l’esforç, la gratitud i el compromís, així com canalitzar les iniciatives solidàries que sorgeixen de les pròpies
noies.

Què hem fet
Acció
Esplai La Florida

Participació
Individual

Nombre
2 noies

Acompanyament a gent gran

Individual

3 noies

Tallers per nens

Individual

2 noies

Associació amics del Gornal

Individual

6 noies

El gran recapte

Grupal

11Noies

DUDI

Grupal

8 noies

Neteja d'entorns

Grupal

18 noies

Menjadors socials

Grupal

8 noies
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●

●

●

Àgora
●

●

●

Neix com a via de canalització de les inquietuds, demandes i ganes de participar dels adolescents
de l’Espai Jove Pandora del Districte 7 de Sabadell. Després d’experiències prèvies d’organització
d’ activitats puntuals , hem creat un espai que
permeti el debat, la presa de decisions i elaboració
de propostes per part dels joves en relació al seu
lleure i extrapolable al seu entorn social. És una
experiència real de convivència igualitària, treball en
equip

i

promoció

dels

valors

democràtics

i

responsabilitat social.
La participació permet la implicació dels joves, exercir
el seu dret a la ciutadania i afegir la seva visió als
aspectes que els afecten, dignificant el seu entorn i
convertir-los en membres responsables i compromesos socialment.

TALLERS DE PARTICIPACIÓ

• Assemblees per
activitat (3 grups
d’Esports, Break, Lleure
12-14)
• Reunions educadora
amb el referent de cada
grup
• Activació de dues
activitats de dansa i
proposta de Teatre per
al proper trimestre

ACTIVITATS
EXTRAORDINÀRIES

ELECCIÓ DELS
REPRESENTANTS I
CREACIÓ DEL CONSELL DE
JOVES

• Castanyada i
Halloween:
• Joves 12-14: Túnel del
terror
• Joves majors de 14:
Discoteca

• Validació
de
dos
referents per activitat

• Difusió i celebració
DUDI
• Cine-fòrum curts
• Xerrada i pancarta

• Elaboració
propostes

• Creació del Consell de
Joves amb 14 membres
(2 per activitat)

de

PRESENTACIÓ DE LES
PROPOSTES

• Presentació
de
les
propostes elaborades
pels joves al Ple del
districte, als agents
socials que es valori i a
mitjans de comunicació
locals.

les

• Preparació Cavalcada
Reis
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programes CPI :

Un total de 100* usuaris ha rebut algun tipus de Servei del programa Caixa Pro infància en els
diferents subprogrames :

Millora
en
d’estudi

els

hàbits

Millora en els aprenentatges
escolars
Millora en la motivació per
l’aprenentatge

reforç
educatiu
Cobertura d’una part de les

Bona

necessitats bàsiques

infants i joves

Foment de la
responsabilització de les

educació
no formal/
lleure

bens

famílies en aspectes
referents als seus fills

predisposició

dels

Acceptació de
compromisos i normativa

Participació de les famílies

Augment de la motivació

Millora en les habilitats i

suport
educatiu
familiar

capacitats

dels infants i

Apoderament en
competències parentals i
xarxes de suport informal

Elevada

motivació

i

participació
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aliances :

Hem consolidat l’aliança amb Fundació Main per al desenvolupament del servei d’orientació familiar Ponts .
Actualment restem a l’espera de la cessió d’un espai municipal , per ta que el servei assoleixi una més alta
quota de visibilitat i presència en el territori . El servei ha estat recolzament per la Regidora de Serveis Socials ,
com a projecte de ciutat , i ben valorat pels Serveis Tècnics , com a eina de prevenció i suport a les famílies .
Les accions de Ponts es financen amb subvencions de l’Ajuntament de Sabadell , de la Diputació de Barcelona
, de la Generalitat de Catalunya i Obra Social de La Caixa

Per a la posada en pràctica del projecte de sensibilització
acció, hem establert l’acord de col·laboració amb Tarpuna
per a portar a terme l’Hort ecològic . Han participat tots
tres centres d’acolliment . Treballem amb el projecte l’Illa
dels tres Horts

Dins el marc del projecte de sensibilització-acció ,
hem conegut a Canópolis . L’acord de col•laboració
signat , ens han facilitat que els nens i nenes dels
centres hagin pogut gaudir de la companyia dels
animals i ajudar a cuidar-los .Una gran experiència
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cooperació Internacional :
1000 persones SUMEN PELS DRETS DELS INFANTS a la XV GALA DIA MUNDIAL DE LA
INFÀNCIA organitzada per la Fundación SOS i la Fundació Main que es va celebrar al Palau de
Congressos de Catalunya el dia 15 de Novembre .
Més de 10 actuacions , 25 empreses col·laboradores , 2 projectes apassionants a recolzar , 1.000
somriures , són l’ADN de la Gala . La finalitat de l’esdeveniment va ser recaptar fons pels projectes
“Somos una Família” de la Fundación Sos i “TSEMBA” de la Fundació Main . Els dos projectes fan
reals els drets de la infància al nostre país i a països en vies de desenvolupament , concretament a
Moçambic .
El projecte TSEMBA de Fundació Main i Associació Hlayiseka , en el col·laborem directament
Fundació IDeA i Fundació Eveho, aconsegueix la recuperació personal dels infants que malviuen
als carrers de la capital moçambicana , per que puguin sortir del carrer i iniciar una vida sana,
segura i en llibertat , a ser possible tornant amb les seves famílies www.hlayiseka.org
Hem aconseguit una recaptació de 12.000 euros per al projecte TSEMBA , mil gràcies a tot l’equip
d eles fundacions , voluntaris , col·laboradors , familiars que heu fet possible la millora del projecte .
La gala ha estat recolzada per administracions local, i Generalitat , Diputació , Obra social de LA
Caixa i més de 25 empreses col·laboradores .
La Fundació Main ,entitat sabadellenca amb un recorregut de 27 anys en l’acció social , compta
amb el suport de les Fundacions Eveho i IDeA , i ha col·laborat amb la Fundación SOS per primera
vegada en l’organització de la Gala .El projecte de MAIN a Moçambic , TSEMBA , compta amb el
reconeixement de l’Ajuntament de Sabadell des de fa 6 anys .
Participar d’aquesta iniciativa solidària de la Fundación SOS , acosta TSEMBA a les famílies , i
obre vies de col·laboració públic i privades ,les quals faran els projectes d’ambdues fundacions més
sostenibles .
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formació interna
Desenvolupant competències de lideratge
Adreçada a les direccions i coordinacions dels serveis de la Fundació , els dies 13 i 27 d’Octubre hem portat
a terme aquesta formació interna, la qual tindrà repercussió en les programacions d’objectius de 2015 .
Incorpora una autoevalaució de les propies competències i evaluació per part dels equips. La comparativa
servirà per definir quines competències desenvolupar ó aprofundir el 2015 per part dels equips directius .

Formació sobre la Pràctica Psicomotriu Acouturier
Oberta a tots el professionals de la
Fundació, han participat majoritàriament
els equips de Petit Coda i Pandora . La
formació es va desenvolupar els dies 12
i 19 de novembre .Volíem aconseguir
una presa de contacte amb la pràctica
psicomotriu Acouturier

a partir de la

reflexió i la pròpia vivència, introducció
als conceptes bàsics de la pràctica
Acouturier. Hem treballat a la pràctica
els paràmetres d’observació a través
del

visionat

d’una

sessió

de

psicomotricitat

22
Fundació IDeA
Memòria Anual 2014

Programes
d'autonomia

CODA 2

Programa
de famílies

CODA 1 I 2

PETIT CODA

grups de treball intern :

Programa
adolescents
conductuals

Tots tres programes s’estan desenvolupant amb una alta participació i amb l’esperit d’esdevenir
guies practiques d’intervenció amb els col·lectius als que va adreçat . Són espais de reflexió ,
d’innovació , de treball en equip , compartir experiències i bones pràctiques . Es completaran i
implantaran al 2015
Programa de famílies : genera l’ampliació dels contactes entre l’infant i la seva família, la millora
en la vinculació , i la participació el centre d’acolliment . L’objectiu és que aflori la naturalitat, la
tendresa i la complicitat en les relacions entre pares i fills , fomentant la capacitació parental i la
parentalitat positiva
Programes d’autonomia: enfocats en dues direccions , les accions i activitats per la promoció de
l’autonomia personal i les que es desenvoluparan per assolir un nivell d’autonomia òptim per a
l’emancipació .
Programa adolescents conductuals : adreçat a l’abordatge de l’atenció a la diversitat present en
el centre d’acolliment amb l’augment del nombre de noies que presenten problemes conductuals i
la preocupació per oferir la qualitat que les noies ateses es mereixen
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Indicadors econòmics
Naturalesa dels ingresos anuals
8

7
6
5
4

3
2
1
0
2010

2011
Generalitat

2012

2013

Ents Locals

2014

Privat i Donacions

Balanç de situació
ACTIU

PASIU

A 31 de desembre de 2014. Actiu no
corrent de la Fundació és de
362.821,18 euros . Els saldos
deutors
comercials
s’han
incrementat degut a l’augment dels
terminis mitjans de cobrament

187.018,2

334.341,08
Tresoreria i
Immobilitz
disponible a
at
curt termini

1,101.462,84
Deutors
comercials i
comptes per
cobrar

187.018,2
Immobilitzat

19.330,0
Inversions
financeres

La Fundació disposa d’uns fons
propis de 802.898,05 a 31 de
desembre
de
2014.
Són
lleugerament inferiors als de 2013
com a conseqüència dels resultats
obtinguts

1,815.955,2
Patrimoni net

318.955,58
Deutes a curt
termini

105.228,08
Deutes a
llarg termini

La Fundació presenta una bona situació de solvència corrent , ja que és superior a l’1,5 . La Fundació està en condicions de fer
front al seu passiu corrent, minimitzant l’actiu corrent .
L’auditoria de comptes feta per Avança Auditora , avala la gestió econòmica de IDeA : “ Expressen en tots els aspectes
significatius , la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació IDeA , a 31 de desembre de 2014

“
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indicadors laborals
FIXES

HOMES

DONES

TOTAL

EVENTUALS HOMES DONES

TOTAL

majors de 55

1

2

3

majors de 55

2

0

2

entre 51-55

1

4

5

entre 51-55

0

0

0

entre 46 -50

0

1

1

entre 46 -50

1

5

6

entre 41-45

5

6

11

entre 41-45

2

1

3

entre 36-40

6

18

24

entre 36-40

3

7

10

entre 31-35

10

30

40

entre 31-35

5

14

19

entre 26-30

11

34

45

entre 26-30

3

32

35

menys de 25

4

5

9

menys de 25

2

22

24

TOTAL

38

100

138

TOTAL

18

81

99

homes

>30

dones

<30

Es pot veure clarament que el professional de la Fundació són majoritàriament dones i
menors de 30 anys .

25
Fundació IDeA
Memòria Anual 2014

indicadors usuaris Coda 1
Total nois ingressats
140
120
100
80

nº places
total ingressats

60

mena

40
20
0
2012

2013

2014

140
120
100
80

total nois ingressats
activitat formativa

60

actius laboralment

40
20
0
2012

2013

2014
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140
120
100
80

total nois ingressats
recurs salut mental

60

logopèdia

40
20
0
2012

2013

2014

140

120

100

total nois ingressats
retorn tutela

80

crae
crei

60

centre terapèutic
repatriació

40

centre icass

20

0
2012

2013

2014
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140

120

total nois ingressats

100

afe
afa

80

asjet
majoria edat

60

espera centre eaia
retorn centre altra c.a.

40

escapoliment
20

0
2012

2013

2014
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indicadors usuàries Coda 2
Total noies ingressades
160
140
120
100
nº places
80

total ingressades
mena

60
40
20
0
2012

2013

2014

160
140

120
100
total noies ingressades
80

activitat formativa
actives laboralment

60
40
20
0
2012

2013

2014
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160
140
120
100
total noies ingressades
80

recurs salut mental
logopèdia

60
40
20
0
2012

2013

2014

160
140
120
total noies ingressades
100

retorn tutela
crae

80

crei
centre terapèutic

60

repatriació
centre icass

40
20
0
2012

2013

2014
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160
140
120

total noies ingressades

100

afe
afa

80

asjet
60

majoria edat
estudi eaia

40
20
0
2012

2013

2014
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indicadors usuaris Petit Coda
Total infants ingressats
80
70
60
50
nº places
40

total ingressats
mena

30
20
10
0
2012

2013

2014

80
70
60
50
total infants ingressats

40

activitat formativa
30
20
10
0
2012

2013

2014
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80
70
60
50
total infants ingressats
40

recurs salut mental
logopèdia

30
20
10
0
2012

2013

2014

80
70
60
50
total nois ingressats
retorn tutela

40

AFE
AFA

30
20
10
0
2012

2013

2014
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80
70
60
50
total infants ingressats
A preadoptiu

40

UCAE

30

CRAE

20
10
0
2012

2013

2014

Objectiu general pel 2015 és l’ elaboració del Pla estratègic de la Fundació IDeA pels propers
3 anys .
La posada en marxa d’aquest objectiu suposa la continuïtat en la feina del grup de treball amb els
voluntaris d’ESADE ALUMNI , que guiïn el procés d’elaboració , reflexió , treball de la visió i
planificació .
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