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“Compromís, integració i futur
per a la infància més vulnerable”
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“He tingut moments bons
i moments difícils, però tothom
em respecta i es porta bé amb mi”
Walid
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1. Salutació de la directora general
La Fàtima intercanvia el seu lloc a la pastera amb un

Enguany hem valorat el Pla Estratègic de la Fundació

nen petit per evitar que no tingui tant de fred. El nen

Idea 2016-18, i hem començat a posar les bases del

viatja sol, sense els seus pares, i ella intenta calmar-

proper pla, definint els objectius generals per al 2019

lo, tot i que té la mateixa por. Intenta distreure’l perquè

com a any de connexió entre els dos plans.

no vegi els cossos surant al mar.
La posada en marxa del postgrau Menors estrangers
“Què és aquesta ferida que portes al braç, Hicham?”

no acompanyats. Persones en trànsit a la recerca

–pregunta l’educadora de l’alberg de Canyamars.

d’una vida digna és una de les accions més

“Un company va morir al meu costat” –respon ell,

significatives de l’any i, alhora, potencia el rol de

entretallat, “i en els seus darrers instants de vida, em

coneixement de l’entitat.

va mossegar el braç”.
El projecte Pigall: junts cap a l’èxit escolar, finançat
Dos exemples dels milers d’històries que il·lustren

amb els pressupostos participatius de l’Ajuntament

aquest 2018. Ens interpel·len com a ciutadania, a

de Sabadell, s’ha desplegat al districte 7 de la ciutat

escala professional i personal. L’arribada de joves

amb un elevat assoliment de les fites proposades.

migrants sense referents familiars ha tensionat

Alhora, Pandora se situa com a referent a Sabadell

el sistema de protecció, i ha fet aflorar el millor de

en la intervenció per prevenir l’absentisme, promoure

moltes persones i entitats que ens hem bolcat

l’èxit escolar i aplicar metodologies de l’educació

intentant donar resposta a un fenomen ben complex,

360º.

que va molt més enllà d’una primera acollida i esdevé
un dels reptes d’inclusió social més significatius dels

També destaquem els serveis de diagnòstic de

darrers anys.

dues realitats ben diferents, que tenen en comú
el retrobament amb l’educació de carrer, com ara

La Fundació Idea també se n’ha ressentit, les nostres

les necessitats del lleure gitano a Sabadell, i les

costures s’han posat a prova, i hem acabat l’any

característiques del col·lectiu de joves migrants a

amb uns resultats que no són positius i que són el

Sant Feliu de Llobregat.

reflex de l’esforç personal i econòmic que hem fet
per sostenir-nos en un context polític i econòmic del

2018 ha estat l’any de la participació - interna i

tot desfavorable. La resposta de l’equip humà de la

externa. Hem estat presents en les principals taules

fundació ha estat formidable. Un cop més, cadascú,

de treball, anàlisi i debat, en espais tècnics i polítics

des del seu àmbit, ha demostrat el compromís amb

del nostre sector, amb una presència creixent als

la missió i els valors de l’entitat, adaptant, millorant

mitjans de comunicació. Aquesta realitat dona

i reivindicant totes les capacitats i potencialitats en

resposta a l’objectiu de donar visibilitat a la Fundació

situacions ben complexes.

Idea, dins i fora del sector, explicant la nostra missió
i la nostra tasca.
Loli Rodríguez
Directora General
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2. La fundació: xifres clau
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Destinataris
Pandora

920

Coda 1

104

Coda 2

114

Petit Coda

85

Formacions

3.735,5 h

Sessions formatives
496

496

4.037,5 h

Assistents

302 h

75

Cursos de formació

Usuaris
Centres
d’acollida

Pandora

157
155
171
159
4.146

Fiscalia
SEF

407

8.332
3.788

Trasllats
SRT

Altres serveis
socioeducatius

1.054

407
70
62

Nois

Noies
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“He après a no posar-me
tan nerviosa i a saber
afrontar els problemes en
comptes de fugir”
Marine

“Estic preocupat pel meu
futur, però també molt
content pel suport dels
educadors”
Gianni
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3. Nous projectes destacats
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3.1. Avaluació del Pla Estratègic 2016-18
Eixos estratègics

Promoure que l’equip de
professionals de la Fundació
Potenciar la millora
continuada en la gestió de
l’entitat

estigui alineat amb la missió,

Consolidar el principi

oferint espais d’acollida i

d’autonomia econòmica,

seguiment individualitzats,

viabilitat i sostenibilitat de la

adoptant mesures

fundació

preventives que millorin
els riscos psicosocials dels
professionals de la fundació

Ampliar la cartera de serveis
i la capacitat de resposta a
les necessitats emergents
del col·lectiu diana

Promoure l’alineament
identificant les línies del
PEAS (Pla per a l’Equitat i
l’Èxit Educatiu i Pla Local de
Joventut), que poden establir
una correlació directa amb
les estratègies d’intervenció
desenvolupades per la
fundació a Sabadell
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3.2. Postgrau sobre joves migrants no acompanyats
Organització del postgrau Menors estrangers no acompanyats.
Persones en trànsit a la recerca d’una vida digna en coordinació amb
la Universitat de Barcelona i el Col·legi Oficial de Treball Social de
Catalunya.
18 alumnes (professionals en actiu)
20 especialistes
250 hores
15 visites
4 seminaris oberts
a) Ètica en la intervenció amb adolescents i joves migrants
b) Resiliència com a motor de canvi
c) Participació dels joves en la definició i gestió dels recursos
d) Tècniques esportives i intervenció educativa
Àmbits
a) Legislació
b) Internacionalització
c) Sistema de protecció
d) Competències del treballador social
e) Intervenció comunitària
f) Salut
g) Estratègies d’intervenció
h) Innovació metodològica
i) Defensa dels drets fonamentals
j) Cooperació internacional
k) Cultura, religió i art
l) Mirada de gènere
Objectius
a) Oferir formació especialitzada sobre el fenomen dels joves migrants sense referents
familiars
b) Promoure una aproximació professional, innovadora, participativa i integradora
c) Facilitar una aproximació acadèmica multidisciplinària
d) Afavorir les relacions internacionals amb agents públics i privats
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3.3. Pigall: pressupostos participatius
Pigall, junts cap a l’èxit escolar és un programa de promoció i millora de
l’èxit educatiu dels infants i joves mitjançant la implicació i la capacitació
de la família i la connexió de l’escola amb el seu entorn.
Guanyador de la convocatòria de Construint Ciutat – Pressupost
Participatiu 2018 de l’Ajuntament de Sabadell.
Projecte en clau Educació 360
Beneficiaris
a) 84 infants i joves
b) 45 famílies
Actuació Districte 7 de Sabadell
Accions
a) Infants:
- Acompanyament al centre escolar
- Treball d’hàbits i competències escolars
b) Famílies:
- Orientació, seguiment i acompanyament
- Motivació i implicació en el procés formatiu dels fills
- Capacitació parental
c) Comunitat educativa:
- Identificació dels casos de risc
- Coordinació amb els tutors i les tutores escolars
- Seguiment i avaluació
Fites
a) Millora de la motivació i dels resultats acadèmics
b) Reducció dels índexs d’absentisme i abandonament escolar
c) Construcció d’itineraris personalitzats, integradors i transversals
d) Augment de la participació de les famílies a l’escola i a casa
Agents implicats
a) Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Sabadell
b) Escoles de Primària Joan Montllor, Agnès Armengol i Juan Ramón Jiménez
c) Institut de Secundària La Serra
d) Serveis Socials
e) Grup d’Educació en el Lleure Pandora (Fundació Idea)

12
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3.4. Direcció per competències
Dirigir i gestionar els equips humans per competències és un model
efectiu a l’hora d’abordar i gestionar l’estratègia de les organitzacions
orientades a les persones.
Gestió integral de recursos humans
a) Desenvolupament professional
b) Diàleg permanent
c) Avaluació del rendiment
d) Motivació i incentius
e) Alineament en la missió, visió i valors de l’entitat
f) Personalització
Competències clau
a) Adaptació al canvi
b) Capacitat apreciativa
c) Compromís
d) Comunicació
e) Planificació i organització
f) Treball en equip

13
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3.5. Acreditació ISO 9001-2015
Hem assolit el compliment dels requisits establerts per la nova versió de
la norma de referència UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemes de Gestió de
la Qualitat.
Punts forts destacats per l’auditoria externa (juny 2018):
Compromís de la direcció i l’equip tècnic per mantenir el nivell de la implantació del
sistema de gestió de qualitat
Implicació de tot el personal en el procés d’adequació del sistema: dafo’s i
diccionari de competències professionals
Reunions a escala tècnica i graella compartida del procés de diagnòstic dels
centres d’acollida
Professionalitat i dedicació vocacional del personal
Seguiment tutorial dels nois i noies residents als centres d’acollida
Manual i diccionari per al seguiment dels professionals per competències
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3.6. Lleure Gitano Sabadell
La regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Sabadell ens ha encarregat
un estudi amb l’objectiu de recollir l’opinió i les demandes de la joventut
gitana de Sabadell en relació al lleure. Amb l’informe resultant es vol
contribuir a l’adequació de les accions que el consistori organitza per
adaptar el Lleure Gitano a les seves demandes i interessos.

Objectius
a) Perspectiva de gènere
b) Visibilització
c) Participació activa
Principis ètics
a) Explicar clarament la finalitat de la diagnosi a les persones enquestades i entrevistades
b) Preservar l’anonimat de totes i tots els participants
c) Emmagatzemar de manera segura les dades de totes les persones participants
Mètode
a) Mixt (enquestes i entrevistes)
Univers
a) Població juvenil gitana entre 12 i 35 anys
Entrevistes
a) 251 joves
b) 32 professionals
Tipus de mostratge
a) No probabilístic, per quotes i “bola de neu”
Treball de camp
a) 1 novembre 2018 – 31 desembre 2018
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3.7. Joves Migrants Sant Feliu de Llobregat
L’Àrea de Drets de Ciutadania i Polítiques Socials de l’Ajuntament de
Sant Feliu ens ha encarregat un estudi per posar en marxa un projecte
d’anàlisi i intervenció al carrer amb la voluntat de millorar la convivència
i el civisme entre la ciutadania.
Variables
a) Dinàmiques de carrer al centre de la ciutat de joves migrants no acompanyats
b) Increment de delictes, conductes incíviques i conflictes entre joves
c) Sensació d’inseguretat entre el veïnat
Objectius
a) Diagnosi de les dinàmiques de relació als espais públics a Sant Feliu de Llobregat per
detectar i/o evitar possibles situacions conflictives i reforçar el civisme de la població
jove
b) Propostes d’intervencions que acullin tots els agents implicats: els propis joves, la
ciutadania, i els serveis i tècnics del municipi
c) Actuació de proximitat a càrrec de dos educadors de carrer
d) Foment de la participació dels i les joves perquè aportin valoracions, propostes i
demandes

3.8. Prevenció de la victimització secundària als centres
residencials
La separació d’un infant o adolescent del seu nucli familiar comporta
un alt grau de responsabilitat per part de les entitats, ja que el
desenvolupament integral present i futur dels nois i noies és a les
seves mans.
El clima de seguretat i protecció és una condició necessària per a tot
infant o adolescent i resulta indispensable quan ja ha patit violència i
indefensió. Per tant, els centres extremem les mesures per garantir un
ambient confortable i segur, cuidant tots els aspectes que hi confereixin
un clima de seguretat, confiança i protecció.
Objectius
a) Reduir la victimització dels infants i adolescents acollits al centre
b) Millorar la detecció i atenció dels infants i adolescents polivictimitzats un cop acollits
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“Quan sigui gran m’agradaria
ser ajudant dels educadors
i cuidar els petits”
Luís
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4. Model organitzatiu
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Loli Rodríguez
Directora General

David Rodríguez
Sots Direcció

Adela Marín
Direcció
Administració

Carol Sallent
Direcció
RRHH

Esther Roldan
Tècnica
Administració

Cristina Vàzquez
Sots Direcció
RRHH

Inma Tàrrega
Administració
Comptabilitat

Georgina Renom
Administració
RRHH

David Rodríguez
Direcció
tècnica

Sònia Nogués
Coordinació
pedagògica
Àrea socioeducativa

Montse Alfaro
Coordinació
pedagògica
Àrea Residencial
i Serveis
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Novetats
a) Ampliació dels departaments de Recursos Humans i
Administració
b) Implantació de l’espai Ideari: trobades quadrimestrals de reflexió i
comunitat per consolidar els equips de treball i orientar-los d’acord
amb els objectius col·lectius
c) Creació de la Comissió de Comunicació, formada per un
representant de cada servei, per generar els continguts del butlletí
intern i de xarxes socials i coordinar les relacions entre els diferents
equips de la fundació
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5. Planificació estratègica
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Objectius generals 2019

Finalitzar la implementació del programa

Reflexionar i analitzar la participació i l’acció

de les pràctiques restauratives:

comunitària dels nostres serveis

formació dels equips i adaptació a la metodologia
dels nostres serveis educatius

Promoure iniciatives en la recerca i posada en

Revisar i dissenyar les característiques dels espais

marxa dels programes d’intervenció familiar,

on prestem els serveis, ja siguin propis o cedits,

a partir de la seva implicació i participació,

perquè es mantinguin com a espais de referència

comunicació, detecció de possibles famílies

també des del punt de vista de la sostenibilitat

col·laboradores i la participació activa de les famílies
presents a territori

Incorporar els programes propis d’intervenció

Visibilitzar i redefinir els projectes del SRT i el SEF a

terapèutica i reforçar les aliances externes per

partir de les noves demandes de l’administració i

donar resposta a les necessitats detectades de

l’arribada de joves migrants

suport terapèutic en infants i famílies
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“De vegades penso en tot el que
m’ha passat i em poso trista,
però ara em sento protegida,
estimada i respectada”
Patricia

24

Fundació Idea
idea - Memòria 2018

6. Participació

Fundació Idea - Memòria 2018

25

6.1. Estratègia de país
Hem participat de manera intensa en diferents taules de treball com
a membres de l’estratègia catalana per a l’acollida de joves migrants
sense referents familiars:
Taula institucional
Grup de discussió sobre el disseny de les accions i perfils professionals adients per
atendre el perfil de joves migrants
Analitzar el relat dels joves per recollir informació sobre el procés migratori
i homogeneïtzar necessitats en l’atenció i elaborar una pauta de recollida
d’informació comuna a tots els serveis de la DGAIA
Grup de treball d’anàlisi de la informació disponible per elaborar un perfil dels joves
migrants
Grup de treball per a l’elaboració de bones pràctiques en l’atenció als joves
migrants
També hem liderat, participant en nom de la FEDAIA, la redefinició del
Projecte Marc de Centres d’Acolliment.

26
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6.2. Federacions, col·legis professionals
i participació comunitària
Continuem involucrats en les entitats de segon grau, FEDAIA, ECAS,
MEV, i iniciem la participació en la Coordinadora Catalana de Fundacions.

FEDAIA

ECAS

a) Comissió de Centres Residencials

a) Comissió de Famílies

b) Comissió de Joves Migrants

b) Comissió d’Acció Comunitària

c) Comissió de Centres Oberts

c) Comissió Joves Migrants

CEESC
a) Grup de treball sobre la figura de l’educador/a
social en dependències policials

CTSCAT
a) Comissió d’Infància i Famílies
b) Comissió de Solidaritat i Cooperació

Confederació
a) Grup de treball de Recursos Humans

Fundació Idea - Memòria 2018
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6.3. Enquestes de satisfacció
Els professionals de la fundació avaluem anualment els aspectes
generals de l’entitat i els serveis que oferim. Les propostes presentades
com a part de l’avaluació les integrem en les programacions i objectius
de l’any següent.

General
Organització i gestió

7,36

Ámbit educatiu i tècnic

7,47

Infants, joves i famílies

7,65

Comunicació i participació

6,72

Àmbit laboral

7,27

Àmbit físic i material

6,5

Àmbit econòmic

6,93

Pandora
9,58

Infantil
Reforç escolar

8,33

Joves

9,1
8,39

Esports

9,84

Famílies
Maternoinfantil

9,47

Casals Estiu Infantil

9,23

Casals Estiu Joves

8,7

Colònies

9,99

Centres d’acollida
7,9

7,4

Coda 1

Coda 2

8,5
Petit Coda
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“Al principi costa
adaptar-s’hi, però
després agafes confiança
i t’hi sents com a casa”
Sònia
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“El centre és preciós,
el tracte és molt bo,
i la normativa t’ensenya
a ser responsable
i autosuficient”
Carles
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7. Activitats
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7.1. Pandora
Projecte de dinamització esportiva inclusiva
Consolidació
a) Infantil
b) Cadet
Creació
c) Juvenil
d) Equip femení
Recuperació
a) Tercer Temps, iniciativa que fomenta l’esportivitat
b) Premi del Consell Esportiu de Sabadell a la implicació i compromís dels infants

Espai de trobada i capacitació maternal Àgora 0-3
12 mares beneficiàries
Suport d’Acció Social de l’Ajuntament de Sabadell
Objectius
a) Promoure la participació social activa de la dona
b) Reforçar el sentiment de pertinença
c) Evitar el risc d’aïllament mitjançant la creació de xarxes i de suport informal
d) Afavorir el desenvolupament de l’infant

30
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7.2. Caixa ProInfància
Hem ampliat la cartera dels programes Caixa ProInfància (CPI) al
districte 7 de Sabadell amb una nova treballadora social com a referent,
una incorporació molt positiva.
Intervenció en petita infància entre 3 i 6 anys
Implicació de les famílies
Ampliació dels programes de suport terapèutic a les famílies

31
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7.3. Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies
El SOAF Ponts és un servei dinàmic i flexible, universal i preventiu,
que s’adapta a les necessitats i a la realitat de les famílies per millorar
la seva qualitat de vida a partir de les seves competències parentals i
relacionals. Es tracta d’un espai comunitari de referència on tothom és
benvingut.
Objectius
a) Millorar el benestar personal, familiar i social
b) Afavorir les relacions familiars saludables
c) Enfortir les habilitats parentals
d) Proporcionar acompanyament i intervenció terapèutica familiar
2018
a) Consolidació de l’equip
b) Servei de referència al territori
c) Coordinació amb la resta de SOAFs de Catalunya i amb la Direcció General
de Famílies
115 famílies ateses
332 demandes
a) Informació i orientació: 174
b) Orientació educativa: 45
c) Acompanyament i suport: 113
Activitats, tallers i xerrades
a) Conciliació familiar
b) Noves tecnologies
c) Art i emocions
d) Alimentació saludable
e) Economia domèstica
f) Sortides a la natura

32
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7.4. Probitas
Mantenim el suport de la Fundació Probitas per millorar l’alimentació
dels infants i joves i de les seves famílies. Ens ofereixen el programa
RAI Berenars Saludables, activitats formatives per a infants i famílies, i
suport als programes d’estiu amb menjador de casals d’estiu tres dies
per setmana.
També han ajudat a finançar una sortida d’una nit per als més petits de
Pandora que ha estat tota una aventura per als infants i una experiència
inoblidable per a tothom

7.5. Coda 1
Volem oferir als nostres nois una tipologia d’activitats adaptades a la raó
principal del procés migratori: el món laboral.
Accions
a) Introducció als diversos sectors professionals
b) Aprenentatge de català i castellà
c) Manteniment i petites reparacions de l’espai residencial
d) Tallers d’artesania i classes de fusteria amb eines i materials poc habituals
e) Foment del contacte amb la natura i el cultiu d’aliments
f) Treball cooperatiu i en equip
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7.6. Coda 2
Al centre d’acollida Coda 2 hem treballat i posat en marxa una proposta
educativa innovadora en l’atenció a les noies residents, en la mesura que
combina la resposta a dues de les situacions que són encara un repte
per al sistema de protecció: l’acollida intensiva i els escapoliments.
Accions:
a) Creació d’un espai d’acollida a totes les nouvingudes per realitzar-hi un treball educatiu
més intensiu i personalitzat
b) En cas d’inadaptació, té lloc una intervenció al domicili en coordinació amb la família i
un educador referent
c) Treballar les emocions i aptituds com la paciència, el sentit de l’humor, la creativitat
Objectius
a) Afavorir el sentiment de pertinença i les dinàmiques relacionals
b) Inclusió en la dinàmica interna del centre amb responsabilitat i generositat

7.7. Petit Coda
Els equips que tendeixen a la cohesió són equips els membres dels quals
es cuiden i mantenen bones relacions entre si, per això al centre Petit
Coda hem desenvolupat diferents sessions de coaching adreçades a
tots els equips del centre.
Objectius
a) Promoure canvis personals enfocats a l’acció
b) Adquirir eines per conduir la pròpia vida amb resolució i satisfacció
c) Reflexionar sobre els lideratges
d) Aprendre estratègies per afavorir un ambient de qualitat i la cohesió de l’equip.
e) Descobrir el paper de les emocions en la nostra vida
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7.8. Fiscalia de Menors
Els infants i adolescents migrants no acompanyats que han arribat el
2018 han realitzat els procediments estipulats per la seva condició de
nouvinguts des de la sala d’espera, i sempre acompanyats per un o
més educadors i educadores del servei.
Canvis legals
a) 16 juliol 2018: prohibida l’estada de qualsevol infant o adolescent a la sala d’espera en
horari de 20 a 8 h
b) 6 agost 2018: prohibida l’entrada de qualsevol infant o adolescent en qualitat de
protecció a les dependències de la sala d’espera
Infants atesos
a) 2017: 1.489
b) 2018: 3.075 (+107%)

7.9. Servei de Recollides, Trasllats i Guarda Temporal
A finals de juliol hem recuperat la totalitat del servei i la figura de
coordinació, cosa que ens ha permès garantir amb més agilitat i el
compliment de tots els requisits de les recollides.
32 professionals
a) Matí: 4 equips
b) Tarda: 4 equips
c) Cap de setmana i festius: 3 equips
d) 2 educadors/es de ludoteca
Total de serveis realitzats: 4.191
a) Recollides: 293
b) Trasllats: 3.766
c) Altres: 132
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7.10. Moçambic
El projecte STOP 2, desenvolupat per l’Associació Hlayiseka en
col·laboració amb la fundació, garanteix la recuperació dels drets
fonamentals d’infants i joves d’entre 11 i 21 anys que viuen als carrers
de Maputo (Moçambic) sense família ni cap recurs de protecció i
que exerceixen la prostitució infantil per cobrir les seves necessitats
bàsiques.
Accions
a) Actuació integral i simultània des de diferents vessants
b) Formació en salut, alimentació i higiene
c) Col·laboració amb entitats expertes en drets i gènere
d) Acompanyament en les primeres experiències laborals
e) Foment de la participació en espais d’incidència política
Objectius
a) Reconeixement social dels drets de les noies i nois de carrer des de la perspectiva de
gènere
b) Ajudar-los a construir una nova manera de relacionar-se amb les persones del seu
entorn
c) Combatre l’estigmatització com a infants de carrer i la múltiple discriminació per raons
de classe social, origen, edat i gènere
d) Estimular la seva autonomia i emancipació
e) Atenció psicològica, terapèutica i emocional
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“Rebo molta ajuda, i he après
moltes coses que desconeixia.
Soc feliç”
Salma
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8. Indicadors d’activitat
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8.1. Econòmics
Ingressos
a) Generalitat de Catalunya:

8.286.951,15 €

dels quals 2.412.259,96 € han estat rebuts a través del
Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

b) Ajuntament de Sabadell i altres ens locals

147.807,59 €

c) Privats i donacions (Obra Social la Caixa).

337.580,14 €

Total

8.772.338,88 €

Balanç de situació
a) Actiu
- Actiu no corrent
- Actiu corrent

Total

234.026,21 €
2.114.628,03 €

2.348.654,24 €

b) Patrimoni net i passiu
- Patrimoni net
- Passiu no corrent
- Passiu corrent

Total
L’auditoria de comptes duta a terme per Avança Auditora avala la gestió
econòmica de la fundació: “els comptes anuals de la fundació expressen
tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i la situació
financera de la Fundació Idea a 31 de desembre de 2018”.

1.450.107,45 €
0€
898.546,79 €

2.348.654,24 €
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8.2. Laborals
Durant el 2018 hem fet un canvi del software de gestió, molt més
adaptat a les nostres necessitats, a partir de l’assessorament d’Esade
Alumni Solidari i de la consultoria Probono. Un equip d’experts en
Recursos Humans ens ha orientat en la recerca dels proveïdors i el
programa més eficients. Durant la consultoria, han fet una entrevista
de clima laboral als responsables dels serveis per conèixer de manera
més específica el grau de satisfacció i les propostes del departament de
Recursos Humans.
Un altre fet a destacar és el canvi de servei de prevenció a SEPRA,
cooperativa especialitzada en el tercer sector, amb la qual busquem
obtenir un servei més especialitzat en el nostre àmbit de treball.
Menors de 25 anys: 3
26 – 30 anys: 26

107

31 – 35 anys: 38

134

134

36 – 40 anys: 25

Personal
fix

Personal
fix

41 – 45 anys: 25
46 – 50 anys: 11
51 – 55 anys: 1

27

Majors de 55 anys: 5
Homes

5

7
1

Educació Social
5

Integració Social 1
1 1

Treball Social UB 1

1 1

Artteràpia

1

Pedagogia UB

1

1
3

Monitor de lleure Vapor Llonch
2016-17

2017-18

Dones
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9. Promotors
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Finançadors

Col·laboradors

Generalitat de Catalunya: Departament de Treball,

Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat

Acció Social i Famílies
Fundació Banc dels Aliments
Direcció General d’Atenció a la Infància i
Adolescència

El Rebost Solidari de Sabadell

Direcció General de Famílies

Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la
Infància i l’Adolescència

Direcció General d’Acció Cívica
Entitats Catalanes d’Acció Social
Ajuntament de Sabadell: Regidories d’Acció Social,
Drets Civils, i Esports i Cultura

Esade Alumni

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Col·legi de Treball Social de Catalunya

Obra Social de La Caixa – CaixaProinfància

Universitat de Barcelona

Fundació Probitas

Coordinadora Catalana de Fundacions

MEV

Xarxa de Biblioteques Municipals de Sabadell
Sport2Live

Col·laboradors Pràcticums
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat Obert de Catalunya
Universitat Rovira i Virgili
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Institut Can Vilumara (L’Hospitalet de Llobregat)
Institut Ribot i Serra (Sabadell)
Institut La Serreta (Rubí)
Fundació Pere Tarrés

Associació horts Font de la Guatlla
Coordinadora d’Entitats del Poble-Sec
Banc Farmacèutic
Apropa Cultura
Serveis Formatius L’OM
Kine
Gira
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“La veritat és que m’hi
sento molt còmode”
Hajar
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10. Reptes de futur
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Mantenir la viabilitat i
Alinear l’estratègia de la
Fundació amb els Objectius
de Desenvolupament
Sostenible de l’agenda 2030

sostenibilitat de la fundació,

Aportar la nostra visió i

amb serveis, projectes i

experiència en l’àmbit

accions que aportin valor

social en un context

afegit, amb la qualitat, la

general de canvis, revisió

innovació i la fidelitat al

i replantejament dels

nostre model d’intervenció

sistemes on s’emmarquen

educativa, terapèutica i

les nostres actuacions

familiar

10.1. Eixos transversals
Ètica: creació del Codi Ètic de la fundació, dels ERE (espais de reflexió ètica) i la
formació dels professionals en ètica aplicada als serveis socials
Acció comunitària: incorporar-la activament a tots els projectes i serveis de
la fundació, com a objectiu transformador de la realitat dels nostres usuaris,
mitjançant el seu empoderament, coresponsabilitat i participació
Perspectiva de gènere: formació específica dels nostres professionals i elaboració
del Pla d’Igualtat de la fundació
Sostenibilitat econòmica i ambiental
Comunicació: continuar posant èmfasi en la comunicació interna i externa de
l’entitat

10.2. Replantejament de la governança
Revisió de la governança de la fundació, incorporant la participació dels
treballadors i usuaris en la presa de decisions, construint espais democràtics i
col·laboratius
Renovació de la composició del patronat: incorporació de nous patrons i creació
d’un òrgan consultiu que doni continuïtat als patrons que acaben mandat, on
puguin continuar aportant i participant en la vida de l’entitat
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“El centre, per a mi,
és com una casa”
Tommy Steven
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