1. PROJECTES DESTACATS
L’any 2019 hi ha hagut el procés de renovació del patronat composat pels membres fundadors de l’organització. Aquesta renovació
ve precedida de quasi vint anys de camí plegats d’un patronat compromès, implicat i que ha permès que la Fundació hagi fet tot el recorregut ﬁns a l’actualitat, adquirint la solidesa tècnica i econòmica que ha
permès portar a terme la missió fundacional.

2. INDICADORS D’ACTIVITAT
FutbolNet

Dona Pandora

Projecte Mentoria L’Olivar

Econòmics

Els diversos adolescents i joves tan de centres socioeducatius com

El projecte Dona Pandora ha presentat un conjunt d’accions destina-

Fundació Idea ha desenvolupat el seu propi programa de mentoria

BALANÇ DE LA SITUACIÓ

residencials de la Fundació han participat a l’activitat FutbolNet, de

des a l’empoderament de les dones amb infants petits en situació

social adreçat a les dones víctimes de tràﬁc d’éssers humans, del

la Fundació del Futbol Club Barcelona, amb l’objectiu de transmetre

de risc o vulnerabilitat social del barri de Torre Romeu de Sabadell

servei de protecció a l’emergència. Aquest programa s’emmarca en

valors com la tolerància i el respecte a través de l’esport.

posant especial èmfasis en l’apoderament personal i social/comunitari.

la línia de treball de mentoria social de la Generalitat, per a l’acollida i
inclusió dels i les joves que migren sols.

En el marc d’aquesta memòria es vol aproﬁtar l’ocasió per retre el

Delegats contra la victimització

Empoderament personal per tal de poder iniciar un procés de reﬂexió

nostre reconeixement i agraïment públic als patrons i fundadors de

Aquest 2019 hem implementat, fet seguiment i avaluat els delegats

individual, que permeti fer néixer inquietuds i desenvolupar habilitats

Les noies han tingut la oportunitat de participar en un programa pilot

laFundació Idea: David Rodríguez Abellán, Ferran Rodríguez Abellán,

de protecció contra la victimització a partir del cronograma elaborat

que permetin enfortir la conﬁança personal, augmentar la seva capaci-

per a joves migrants sense referents familiars basat en la mentoria

Rosa Almeda Edo, Miguel Àngel Ramírez Jiménez i Yassely Piedra

per part de l’equip intern de la Fundació i elaboració de manera inicial

tat de decisió i augmentar el control sobre les seves pròpies vides ge-

social, que té per objectiu fomentar la convivència i la interacció amb

Durand, per tantes hores de treball, de gaudi i d’esforç per fer créixer

els protocols de prevenció i actuació com a Entitat d’aplicació en con-

nerant un projecte personal de futur. Moltes d’aquestes mares amb qui

els habitants dels municipis que tenen centres d’acollida.

aquesta fundació, sempre al servei dels infants i famílies més vulnera-

text residencial.

bles. Recordem aquells anys al Grup d’Esplai de Torre Romeu i en els
que somiàvem ser un dia com hem arribat a ser avui, i sobretot, el que
voldrem ésser demà.

A més, també hem creat i incorporat als pisos residencials la ﬁgura
de Delegat de pis sent escollit via assemblea pels adolescents.
Aquesta ﬁgura permet una interlocució amb la Direcció del centre

hem elaborat el projecte són dones molt joves, les quals s’han saltat
l’etapa de transitorietat que és la joventut, clau per a la deﬁnició personal i construcció d’un itinerari personal. Totes elles presenten situacions
de vulnerabilitat i a la vegada una gran motivació per la millora personal, dos aspectes claus per millorar la resiliència durant el projecte.

Donem, per tant, la benvinguda als nous membres del patronat: Adela

pel que fa a propostes, canvis, i suggeriments de totes les persones

Marin López, Carolina Sallent Serra, Marta Riera López, Araceli Láza-

residents, i per deixar constància de les preocupacions col·lectives de

Premi Consell Esportiu

ro Aparicio i Joan Cuevas Expósito, persones de reconeguda trajectò-

la vida quotidiana.

El centre socioeducatiu Pandora va rebre el premi el passat mes de

ria professional en diversos àmbits en els quals aporten coneixement,
entusiasme i compromís al nou govern de la Fundació Idea dels
propers anys.

Registres d’Usuaris Idea
Hem creat i implantat un software de gestió d’usuaris per centres i
serveis de la Fundació, que respon al nom de Registre d’Usuaris Idea.
Creació i implantació d’un software de gestió d’usuaris per centres
i serveis, que respon al nom de Registre d’Usuaris Idea en beneﬁci
d’una optimització de la documentació i com a punt de partida a la
digitalització de les dades dels/les destinataris.

juny a l’escola que millor aplica el programa dels jocs esportius i els
valors de joc net per part del Consell Esportiu.

Gràcies a la participació en aquest programa, basat en l’acompanyaa aquests adolescents i joves per tal d’afavorir la seva vinculació a la
societat catalana i a la comunitat més propera en la que es troben.

Total actiu: 3.413.424,75 €
INGRESSOS PER A LES
ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ
Altres:
17.987 €

Total passiu: 1.276.694,32 €
DESPESES
Despeses
d’explotació:
2.771.238,19 €

Despeses
de personal:
6.347.284,84 €

Subvencions:
168.551,30 €

Ingressos:
8.878.645,94 €

Total: 9.065.184,24 €

Ajuts concedits:
65.450,30 €

Total despeses: 9.183.973,33 €

Professionals

Usuaris

persones joves emigrades soles que portem a terme juntament amb

EQUIP DIRECTIU 2019

PERSONES BENEFICIÀRIES
SEGONS LÍNIA D’ACTIVITAT 2019

l’aliança en la qual formem part i que lidera la Fundació ISocial, amb la
Fundació Sant Pere Claver-Dar Chabab i Punt de Referència.

volupament durant els pròxims dos anys, està experimentant un pa-

noparentalitat, una realitat invisible” presentada al març de 2019.

Passiu corrent:
1.671.189,86 €

“FLAPP” és el projecte d’innovació social per a adolescents i

Del SOAF (Servei d’Orientació i Assessorament a les Famílies) desta-

i assoliment de capacitats parentals” el maig 2019 i la jornada “Mo-

Actiu corrent:
3.160.622,89 €

Projecte FLAPP

Aquest projecte, que s’ha iniciat l’any 2019 i està previst el seu desen-

la presentació de “El SOAF, un espai d’oportunitats d’aprenentatge

Passiu no corrent:
465.540,57 €

ment i la creació de vincles, s’ha buscat oferir més suport emocional

Jornades SOAF
quem les jornades “Competències parentals des del treball social” amb

Actiu no corrent:
252.801,86 €

PATRIMONI NET

quet d’eines digitals que seran accessibles a través d’una aplicació per
a mòbils. Aquesta eina d’innovació social i digital està dirigida als prop
de 4.000 adolescents i joves emigrats sols a Catalunya i que reben un

Dones: 3
Homes: 1

24

320

283

548

Total: 4

Total:
9.224

PERSONAL EN PLANTILLA 2019

2472

5578

acompanyament socioeducatiu per part del sistema d’atenció i protecció de la Generalitat de Catalunya, tant menors d’edat com tutelats, i
majors de 18 anys en situació d’ex-tutela, siguin nois o noies.

Dones: 164
Homes: 54

Total: 218

Fiscalia: 2472

Pandora: 548

Recollides
i Trasllats: 5578

SPE
L’Olivar: 24

Centre
acollida
i CRAE: 283

Serveis
Socioeducatius
i famílies: 320

3. ACCIONS ESTRATÈGIQUES
Elaboració del nou Pla Estratègic de l’Entitat 20202024 basat en quatre eixos principals: la missió, sostenibilitat, la visibilitat, innovació i medició de l’impacte, i la
promoció d’oportunitats i prevenció de desigualtats.

4. PARTICIPACIÓ
Temes transversals dels centres
Elaboració i actualització de projectes tècnics: CRAE Elna,
SOAF, i serveis de l’SRT i de la SEF.
Adaptació de l’eina d’enquestes de satisfacció dels infants i

Enquestes satisfacció realitzades als professionals
de la Fundació
Àmbit

Mitjana

Mitjana

Personal suplent
Acollida inicial

8,41

Estada a l’entitat

8,53

Grau de satisfacció

8,82

També hem implementat la nova imatge corporativa a

adolescents així com dels professionals per tal de copsar amb més

Organitzatiu
i de gestió

7,01

centres i serveis i seguiment sistemàtic del Sistema

precisió les valoracions, percepcions i propostes que ens permetin

de Gestió de Qualitat. També hi ha hagut la permanent

Educatiu i Tècnic

7,23

seguir avançant.

Infants, adolescents
i famílies

7,30

Comunicacions

6,60

Participació

6,76

Centres

Laboral

7,21

C.A Coda 1

6,81

Física i material

6,32

C.A Coda 2 i CRAE

7,55

Econòmic

6,01

C.A Petit Coda

6,67

Satisfacció personal

7,14

SPE L’Olivar

6,31

revisió i actualització dels instruments tècnics i eines d’intervenció corresponents als centres i serveis.

Creació d’espais de treballs intercentres adreçat a l’abordatge de la intervenció tècnica-educativa, i la documentació que la

Formació interna de Qualitat a responsables centres i
serveis d’ambdues àrees, residencial i serveis i socioeducativa; formació ètica responsables de l’entitat i treball
intern de la Comissió 30è aniversari Drets dels Infants.
Assessorament per part d’ECAS i Coop. Marges entorn a l’acció comunitària.

fonamenta.
Revisió i actualització del document d’administració de proves
psicopedagògiques per emprar en els centres d’acollida.

sistèmic

Participació en xarxes professionals i grups de

Creació de nous instruments tècnics com ara el dossier d’acolli-

treball externs: xarxa centres d'atenció diürna Sabadell

da de l’alumnat de pràctiques i incorporació de la seva satisfacció.

i comissió SIS FEDAIA; Comissió FEDAIA sobre servei
terapèutic casos risc; Comissió de Treball Terapèutic amb
família (FEDAIA) per a l'elaboració del Programa Marc de
Teràpia amb Família (DGAIA) a partir de la creació d’un
grup de treball intern amb participació de tècnics/es de

Hem participat a la 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.
Es crea l’aliança ECAS-FEPA-FEDAIA, una 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.

Mitjana

Implantació de la metodologia per a la resolució de conﬂictes
basat en les pràctiques restauratives que parteix d’un enfocament

Participació externa

Hem participat a vàries comissions organitzades per la FEDAIA
i ECAS.
Continuem treballant activament amb les xarxes creades per
l’Ajuntament de Sabadell per crear serveis compartits i transmetre
les bones pràctiques entre les entitats.

Serveis

Mitjana

Mitjana

Socioeducatiu

SEF

5,97

PANDORA

7,2

SRT

6,59

SIS Nord

7,9

SOAF

6,8

Hem col·laborat en la Xarxa de SOAF’s (serveis d’orientació i
acompanyament familiar) creat per la DGAIA de la Generalitat de
Catalunya, amb l’objectiu de crear un model comú de servei.
Hem col·laborat també amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de

Grup de treball entorn a la implantació del nou guió de SIAV
on participen els ETCAs i Direccions dels tres centres d’acollida.
També hem elaborat el document de reestructuració d’edats 4-14
anys del centre d’acollida Petit Coda.

Llobregat per promoure la participació de les entitats que treba-

Enquestes satisfacció infants, joves i famílies
Infants, joves i famílies

llem amb la infància vulnerable a la ciutat.

Mitjana

Hem participat a dues comissions creades per part de l’Ajuntament de Barcelona, la Comissió de Salut i la Comissió OAM,

l’Àrea residencial i socioeducatiu sent vertebrada la feina

C.A Coda 1

8,9

per part d’AT i Comissió revisió del sistema de protecció.

C.A Coda 2 i CRAE

8,5

C.A Petit Coda

8,9

Pandora

8,9

SIS del Nord

9,3

Famílies Pandora

8,6

Famílies SIS del Nord

9

per donar una resposta homogènia entre totes les entitats del
sector a les necessitats dels joves amb els que treballem.
Continuem sent membres de la Coordinadora d’Entitats del
Poble Sec, on treballem en la creació d’iniciatives i programes en
les que la participació dels usuaris és un pas més en facilitar la
seva inclusió social.

Memòria 2019

“Vetllem per la integració
social i comunitària dels infants
i adolescents més vulnerables”

