“L’única certesa
és la que emergeix
del romandre
afectuosament
atent, coratjosament
actiu i coherentment
crític”
BALANÇ SOCIAL 2021
20 anys de
Fundació Idea

Fundació Idea

2

Balanç social 2021

Fundació Idea

Contingut
01 Salutació de la presidenta

4

02 Missió de la Fundació Idea

6

2.1 Missió de la fundació

6

2.2 Activitats i projectes

7

2.3 Persones usuàries i col·lectius beneficiaris

27

2.4 Activitat econòmica

32

03 Persones

34

3.1 Persones de l’organització

34

3.2 Voluntariat

50

04 Bon govern

52

4.2 Patronat

52

4.3 Control i supervisió financera

54

4.4 Ètica i prevenció de la corrupció

55

05 Sistemes de gestió i control del risc

56

06 Medi ambient

58

07 Proveïdors

60

4.1 Transparència

5.1 Col·laboracions

5.1 Gestió ambiental

7.1 Gestió i relació amb proveïdors
7.2 Compra responsable

08 Altres

8.1 Innovació

52

56

58

60
61

62
62

Balanç social 2021

Fundació Idea

01.

Salutació de la presidenta
Aquest any 2021 ha estat l’any de tornar als orígens per
guanyar el futur. Ha estat un bon any d’esforç recompensat
amb els assoliments conjunts, en equip. El nostre 20è
aniversari ha estat una fita inoblidable en el camí de Idea

El motor i la raó de ser de la Fundació són els
infants, joves i famílies que en formen part, bé
per què ens han triat, bé per que els nostres
camins s’han creuat en algun punt. Continuem treballant per oferir-los les oportunitats que
necessiten per assolir els seus somnis. Ser-hi,
romandre-hi ha estat els vint anys de recorregut de la Fundació. És una fita assolida i un
punt de partida per als nous reptes que tenim
en l’acció social i com a organització.
Encara aplicant les mesures sanitàries de la
COVID-19, hem pogut donar la volta a la distància física, creant el major nombre d’espais
de participació que mai ha tingut Idea. L’elaboració del Model d’Intervenció, la creació del
nostre Comitè d’Ètica, les comissions d’Igualtat i Prevenció i la comissió del 20è aniversari
en són una bona mostra.
La simplificació dels processos de qualitat, la
millora de la funció de compres, ens obren un
ventall d’oportunitats a consolidar els propers
anys.
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L’enfortiment de l’equip Ideari, acompanyant el desenvolupament de les persones responsables dels serveis, ens ocuparà
properament. Ja l’hem començat el 2021 i ampliarem el 2022
amb l’elaboració i transferència del “Model Idea d’intervenció:
afecte, acollida, acompanyament i acció“ i l’aprofundiment en
l’enfocament de drets. També treballarem en la millora del sistema d’avaluació de projectes i en la implementació de l’ acció
comunitària a tots els programes i serveis.
La posada en marxa de projectes inter-serveis, com Meraki,
ajuden a generar sinèrgies internes que hem de seguir aprofitant.
Hem assolit una bona execució dels objectius prioritzats, incorporant accions no planificades que ens han ajudat a introduir
millores directament relacionades amb l’estratègia de la fundació.
La celebració del 20è aniversari ens ratifica en la bona valoració de l’entitat per part dels nostres grups d'interès, la bona
sintonia amb les persones professionals, la bona valoració d’infants i famílies i la necessitat de continuar amb la nostra qualitat en la implementació dels projectes. La importància d'aquest
aniversari, que vol ser inspirador i transformador, és la tornada
a l’essència. No hi ha res més revolucionari que tornar al que
som. Mantenint el nostre esperit de millora, i la crítica constructiva i propositiva, assumim els reptes dels anys que venen, amb
els peus ben plantats a les arrels, i el cor, el pensament i les
idees volant ben alt.
Els propers 2022 i 2023 han de ser els anys clau de la transformació de Idea, sostinguda en tres pilars: transformació digital,
diversificació de l’activitat i sostenibilitat econòmica.
Gràcies a totes les persones que han fet possible aquests vint
anys d’Idea, a tots els infants, adolescents i famílies que ens
han acompanyat i ens acompanyen en aquest viatge.
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02.

Missió de la Fundació Idea

2.1 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 2021 hem mantingut la col·laboració amb el projecte TSEMBA a Moçambic, donant impuls al projecte Nava.
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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

“
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2.2 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 identificació 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 possible l’assoliment de 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 endins, 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
mundial (els ODS), i amb els objectius estratègics de casa nostra (el PESS) la innovació i la
creació d’aliances.
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.

Eix estratègic 1: Missió
L’eix Missió preveu incloure l'enfocament de drets i l’ètica aplicada als serveis socials
de manera explícita en les actuacions i documents dels projectes de Idea. Necessitem
aprofundir en els fonaments de la missió, incorporant l'ètica aplicada a l'acció social,
de manera transversal a tota la fundació, amb la finalitat de mantenir la bona praxis.
Aquest eix aborda la revisió de la governança de la fundació, amb l’objectiu d’actualitzar i fer més participatiu el sistema actual. La nostra cultura organitzativa necessita
evolucionar i adaptar-se als nous reptes que ens planteja l'assoliment de l'estratègia,
impulsant la participació de les persones i grups d'interès en la presa de decisions.
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L’eix de sostenibilitat és imprescindible per a la fundació. Recull tres
grans àmbits sense els quals la missió de Idea no es podria portar a
terme, com són la sostenibilitat econòmica, la retenció del talent de les
persones treballadores i la implicació
decidida en la sostenibilitat mediambiental.
La sostenibilitat econòmica de Idea
ha de millorar reduint la dependència
econòmica de l'administració pública,
per tal d'assegurar la continuïtat dels
serveis actuals i ampliar-ne de nous.
La política de desenvolupament professional de la fundació té com a
objectiu enfortir el compromís dels/
les professionals i detectar i atreure
el talent. Les persones professionals
de la fundació són els principals recursos en la intervenció social. Ens
cal generar consciència de la nostra
política de recursos humans, augmentant el desenvolupament organitzatiu, professional i competencial.
La sostenibilitat de les accions de la
fundació en els territoris i en el usuaris, és un dels aspectes a implementar, incidint en la capacitat de portar
a terme canvis permanents en el
temps, transformació per tant, en el
context en el que treballem. Aquesta
vessant de la sostenibilitat s’aborda
amb més profunditat en l’eix de promoció d’oportunitats, concretament
en l’objectiu estratègic sobre l’acció
comunitària.
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Eix estratègic 3: Visibilitat,
innovació i mesurament
de l’impacte
La primera peça, és la mirada endins,
elaborant i difonent el nostre model
d’intervenció, enfortint els fonaments
de la intervenció de Idea.
Incrementar la visibilitat de Idea en
àmbits més amples que el social, posar la innovació social al capdavant
dels projectes de Idea, imprescindible per assolir reptes i finançament,
així com saber explicar a la societat
en general i als finançadors dels serveis i projectes, quins són els resultats de la nostra activitat. Aquests
tres aspectes es treballaran en equilibri dins i fora de Idea, fent especial
èmfasi en la comunicació. Aquest eix
d’enfortiment de Idea, fent un anàlisi
de context del sector, i de les capacitats i possibilitats pròpies, ens adrecen a posar les aliances com a repte
a assolir i consolidar durant aquests
quatre anys, cercant partenariat complementari per a donar resposta als
reptes socials als que ens afrontem.

“

La fundació actua
en l’àmbit social,
concretament en
infància, adolescència
i famílies, i en l’àmbit
educatiu - formatiu

“

Eix estratègic 2:
Sostenibilitat
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Eix estratègic 4: Promoció d’oportunitats i reducció de desigualtats
L’eix 4 del PEFI aborda les accions a desenvolupar per donar resposta a les necessitats detectades en els usuaris i famílies de la fundació.
Hem detectat la necessitat d’implementar a tots els serveis de la fundació un programa
l’acció comunitària.
Aquesta intervenció cerca la transformació i apoderament dels usuaris a través de la
participació, la creació de xarxes de col·laboració, tant en serveis residencials, com
socioeducatius i qualsevol acció que desplegui la fundació.
Un element prioritari és la incorporació de forma explícita del compromís de Idea amb
els valors de la igualtat, a tots els nivells de la fundació, abastant l’àmbit laboral i professional, educatiu i social.
L’arribada de joves que migren sols, ens ha fet veure la necessitat de donar continuïtat
als itineraris que comencen en els centres d’acollida o de protecció en l’emergència.
Per això volem posar en marxa serveis residencials per a completar aquests itinerari
cap a l’emancipació dels/les joves.
La promoció d’oportunitats i reducció de desigualtats passa per la col·laboració internacional, donant continuïtat a l’acció de la fundació en matèria de cooperació internacional, i ampliant la participació en projectes europeus alineats amb el PEFI, que ens
permeti obrir el focus, ampliant i enxarxant la intervenció de la fundació amb la intervenció que es fa a d’altres països europeus.
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En el gràfic següent reflectim l’assoliment dels quatre eixos estratègics per al 2021. Recollim una
mitjana del 81% d’assoliment dels objectius estratègics, mesurant l’acompliment de les accions
dissenyades per a cada objectiu.
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Enquestes satisfacció professionals
En l’exercici del 2021 les valoracions s’han fet de l’1 (gens satisfactori) al 5 (màxim de satisfacció).
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La valoració és del curs 2020-21, s’ha mantingut del 0 al 10.
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Enquestes satisfacció infants, adolescents, joves i famílies
Els resultats de les enquestes continuen indicant una alta satisfacció tant pel que fa a professionals com a persones usuàries. La tendència global de participació ha anat en augment respecte
als anys anteriors 51,6% al 2019, 56% al 2020 i un 64% al 2021. Els ítems que han estat valorats
més satisfactòriament per les persones professionals de Idea han estat:
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– Gestió i organització dels recursos humans,
les funcions i tasques, distribució i composició dels torns.

– L’atenció a infants, adolescents, joves i famílies els coneixements i compliment envers les eines tècniques que fomenten la
metodologia, les eines organitzatives i metodologia d’intervenció, les activitats i els
canals de participació i la protecció de drets
dels infants, adolescents i famílies.

– Satisfacció personal el clima laboral, la qualitat en l’atenció socioeducativa infants/adolescents i famílies, el sentiment de pertinença al recurs, el treball en equip i la relació
companys/es.
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Els àmbits que han puntuat més baix han estat:

– Gestió i organització dels recursos humans:
l’acollida i atenció a nous professionals, suplents, que es relaciona amb la dificultat de
poder fer l’acompanyament.

– L’atenció a infants, adolescents, joves i famílies: els mecanismes i espais de coordinació interns destacant la necessitat d’incrementar el temps dedicat a l’acció en equip;
en segon lloc, la coordinació amb agents i
serveis externs i, per últim, en la gestió documental en quant a la detecció de manca
d’operativitat d’algunes plantilles i models
de treball, sobretot en relació a l’expedient
d’infants i adolescents recollint la necessitat
d’optimitzar i digitalitzar la informació.

Balanç social 2021
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En relació l’acollida i atenció de nous professionals, es realitzarà una formació d’acollida
a càrrec de l’Àrea Tècnica de l’entitat que formarà part del compendi d’accions vinculants
amb l’atenció a les noves incorporacions, les
quals quedaran recollides en el nou Manual
d’acollida: formació en el Model d’Intervenció,
l’assignació d’un o una professional del recurs,
un “buddy”, com a figura de referència durant
les primeres setmanes.
Sobre la gestió documental, quedaran incloses en les accions vinculades a l’objectiu estratègic prioritzat de transformació digital de la
fundació.
Pel que fa a les persones usuàries, encara i
que numèricament es produeix una tendència
descendent respecte a anys anteriors. Contextualitzant i interpretant aquestes dades ens trobem que en primer lloc, respecte a l’any 2020,
ha hagut un augment de respostes ja que es
van fer enquestes adreçades a infants, joves i
famílies específiques a poder copsar l’impacte
relacionat amb la Covid-19. En segon lloc, al
curs 2019-20, es van realitzar enquestes a les
famílies ateses a un recurs específic que està
englobat dins de Pandora, que no es replicar
al curs 2020-21. I en tercer lloc, s’ha canviat el
criteri de resposta pel que a infants i joves de

“
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Pandora, doncs anys anteriors s’havien fet les
valoracions com a persones usuàries de projectes, de tal forma que s’obtenien més d’una
resposta per usuari.
Respecte als ítems que generen més satisfacció en el cas dels infants i adolescents atesos
en centre, els millor valorats son el benestar,
relacions amb els iguals, professionals, participació i presa de decisions i contactes amb
la família. Per contra, aquell que susciten més
insatisfacció son les activitats i alguns aspectes del funcionament i normativa de la vida
quotidiana (àpats, sortides de passeig i ús del
mòbil).
En el cas dels infants, adolescents i joves
atesos als recursos socioeducatius, els ítems
millor valorats son l’acompanyament i tracte,
els i les professionals, els i les companyes, la
normativa i funcionament i les activitats. De
manera poc significativa, es valoren menys
satisfactòriament els espais i materials.
En el cas de les famílies relacionades amb els
recursos socioeducatius, la valoració és d’alta
satisfacció en tots els àmbits i ítems.
Per últim, destacar que les valoracions de les
famílies en l'àmbit residencial estan vinculades
a la seva participació en Tallers de famílies, les
quals han valorat molt positivament aquestes
trobades globals de capacitació parental i els
recomanarien a altres famílies. La valoració
mitjana obtinguda és de 4’6 sobre 5.

En el cas dels infants i adolescents atesos en centre, els millor
valorats son el benestar, relacions amb els iguals, professionals,
participació i presa de decisions i contactes amb la família

Balanç social 2021
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Al 2022 s’introduiran accions que millorin
aquesta percepció de les persones treballadores:
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MF2.B2 Activitats principals desenvolupades
Les activitats de la fundació, desenvolupades en el marc del Pla estratègic 2020-2024 estan
adreçades a assolir les finalitats fundacionals. Aquests activitats, serveis i projectes, promoguts per la fundació i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones s’organitzen
entorn dues àrees de serveis ja consolidats, l’Àrea Residencial i Serveis Especialitzats, l’Àrea
Socioeducativa i els projectes de nova creació, accions d’enfortiment de la Fundació i aquelles
activitats desenvolupades en l’àmbit internacional i de cooperació.

Àrea Residencial i Serveis Especialitzats
ÀREA RESIDENCIAL
I SERVEIS

Residencial

Serveis

Centres
acolliment

CRAE

SPE

Coda 1

Elna

L’Olivar

SRTL

SEF

Coda 2

Petit
Coda
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Centres d’Acolliment: C.A Coda 1, Coda 2
i Petit Coda
Els serveis residencials d’acolliment de la Fundació Idea tenen
una capacitat de 25 places per adolescents de sexe home o
identitat de gènere home a Coda 1, 30 places per a adolescents de sexe dona o identitat de gènere dona a Coda 2 i 30
places mixtes per a infants i adolescents de 4 a 14 anys a Petit
Coda.
El centre d’acolliment 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’acolliment, 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 centres d’acolliment 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.
A Coda 1 s’han atès un total de 65 adolescents, dada bastant
similar a la del 2020, amb l’atenció de 64 adolescents. Dels 65,
44 han ingressat durant el 2021 predominant les franges d’edat
de 16 a 18 anys. Es destaca que la infraocupació s’ha mantingut, encara amb un percentatge en descens respecte a l’any
passat; i la consolidació del canvi de perfils de nois esdevenint
majoritàriament casos de territori i pràcticament residual l’atenció de casos de nois migrats sols. En aquest sentit, s’han pogut
treballar amb més intensitat les relacions i contactes familiars
i la recuperabilitat parental. Les dades comparatives entre el
2020 i el 2021 així ho avalen, ja que s’han duplicat el nombre
de visites i permisos familiars diürns i s’han triplicat els permisos amb pernocta.
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A Coda 2 s’han atès la totalitat de 108 noies,
dada amb una lleu desviació a la baixa respecte al 2020, que van ser ateses 116. De les
108 noies, 73 han ingressat al 2021. Han predominat els casos de territori, per sobre dels
de migrades soles, molt puntuals. Es destaca
que el motiu principal de baixes ha estat la proposta de mesura de retorn al nucli familiar fentse efectives en la totalitat de casos. Les edats
principals ateses s’han concentrat entre els
15 a 16 anys, seguit dels 12 als 14 anys. Se
subratlla la importància dels espais terapèutics
individuals i familiars que es gestionen des del
centre adreçats al treball de la capacitació parental.
Pel que fa a Petit Coda, s’han atès a 70 infants
i adolescents, 33 nois i 37 noies. Dels 70, 42
han ingressat al 2021. Igual que amb la resta
de centres, els casos majoritaris han estat de

“

territori, amb una incidència pràcticament testimonial d’algun cas d’infant/adolescent migrat
sol. Les edats més predominants han estat de
4 a 12 anys, per tant, quedant en un segon lloc
les de 12 a 14 anys. Es destaca, també molt
favorablement, els espais terapèutics individuals i familiars que es gestionen des del centre
adreçats al treball de la capacitació parental,
constituint-se el retorn familiar com la segona
causa dels desinternaments a partir de la proposta de mesura emesa des del centre.
Subratllar l’elaboració del projecte entorn els
espais de joc de Petit Coda, el taller de psicomotricitat, la millora de l’espai familiar ubicat a
un dels pisos del centre que ha comptat amb la
participació dels infants i adolescents i que té
un impacte molt positiu en les trobades infant/
adolescent-família.
En els tres centres es constata una gran incidència en la promoció de la participació dels
infants i adolescents que es fa efectiva mitjançant els diversos canals i espais, es posa especial interès en la seva participació en tot el
procés diagnòstic, un dels dos encàrrecs que
tenen els centres; la creació i consolidació de
la figura de delegat o delegada de pis, en representació del grup d’iguals, mantenint trobades amb la Direcció, entre d’altres.

El centre d’acolliment 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.

“

Es posa de rellevància la continuació del Programa d’Igualtat de Gènere que compta amb
la col·laboració del Servei d’Atenció als Homes
de l’Ajuntament de Barcelona, concretament
del projecte “Canviem-ho”. Un educador del
centre desenvolupa la d’una figura de delegat
de gènere d’un educador. Es realitzen sessions de prevenció de comportaments masclistes amb els nois atesos.
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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 dona o identitat de
gènere dona, prioritàriament per aquelles que
hagin estat relacionades amb alguna forma
d’explotació sexual i violència sexual vers les
dones.
S’han atès 42 noies, 27 de les quals han estat nous ingressos. L’any 2021, s’ha notat una
reducció d’ingressos de joves migrades soles
(COVID19 ), amb un increment de noies amb
família al nostre territori. Les edats predominants han estat de 15 a 16 anys, seguit de les
de 17 a 18 anys. El motiu principal de desinternament amb la pertinent proposta emesa des
del centre, ha estat el retorn familiar, ja sigui al
nucli o amb família extensa, al territori o a país
d’origen.
Destaquem especialment, que el projecte vinculat a l’experiència prelaboral cooperativa, ha
continuat i ha permès acceptar i servir algunes
comandes artesanals, com roses de roba per
Sant Jordi. El Projecte anomenat: “Meraki, laboratori cooperatiu tèxtil”, cerca formar i promoure tasques professionalitzades amb possibilitat de rebre contraprestacions econòmiques
derivades de la venda dels productes creats
per les joves participants: fundes per llibres i
llibretes, la fabricació de les bosses que amb
les que la Fundació ha obsequiat als treballadors en motiu del 20 aniversari de l’entitat. El
taller també ha permès que les noies adaptessin algunes peces de roba personal.
El mes de Desembre, L’Olivar es transforma
en Centre d’Acollida, en el marc de la reorganització dels serveis residencials oberts en
motiu de la situació d’emergència.
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CRAE Elna
El CRAE Elna, es constitueix oficialment com
a CRAE i recurs independent del C.A Coda 2,
al mes de febrer de 2021.
El CRAE acull adolescents de sexe dona i/o
que la seva identitat de gènere sigui dona,
havent-se formalitzat la proposta d’Acolliment
Simple en Institució (CRAE) per part de l’equip
competent assignat, Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència (en endavant EAIA’s),
Equips Tècnics de Centres d’Acolliment (ETCA’s),... mentre no poden retornar amb la seva
família d’origen o se'ls troba una família acollidora, segons la proposta de mesura que consti
en l’informe previ dels equips tècnics competents i hagi estat validada per DGAIA. Actualment comptem amb una provisió de 6 places.
El CRAE, afavoreix per la seva dimensió i nombre reduït de places i la seva infraestructura,
un ambient molt acollidor per a que les noies
es desenvolupin en un entorn el més semblant
possible a una llar, l’acompanyament tutorial
entès en el seu concepte ample del terme,
abastant des de l’ingrés fins al seu desinternament, així com la integració d’una participació
responsable en la convivència.
Durant el 2021 s’han atès un total de 10 noies,
4 d’elles nous ingressos. El principal motiu de
desinternament ha estat l’ingrés a recursos de
transició a la vida adulta, amb una edat majoritària de 17 anys. S’han produït nombrosos
allargaments d’estada al centre per complir la
majoria d’edat i romandre a l’espera d’una plaça en els dispositius d’autonomia. Per aquesta
raó, es destaca el treball intensiu que es realitza des del CRAE envers la promoció de l’autonomia, afavorint la participació de les adolescents en qüestions vinculades a la gestió de la
vida quotidiana, com comprar, cuinar, tasques
de la llar, planificació d’activitats conjuntes,...i
també a partir de la corresponsabilitat en les
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qüestions vinculades a la gestió personal, com
horaris, gestió del temps personal, oci, estudis,
recerca de feina,... o d’altres amb un caràcter
més grupal i relacional, com resolució de conflictes, participació social i voluntariat, entre
d’altres; que han permès i permeten l’acompanyament en els itineraris de creixement personal amb l’adquisició d’eines i estratègies per a
una futura vida adulta.

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.
El Servei es conforma per 14 equips d’intervenció formats per un/a professional de l’educació social i un/a professional xofer distribuïts en torns de matí, tarda i caps de setmana
i nits, dos professionals de l’educació social a
càrrec de l’atenció a la Ludoteca de dilluns a
divendres en torn matí i torn tarda, la totalitat
de l’equip està coordinat per dues persones
responsables del Servei. L’SRTL és un servei
de cicle continuat, disposa d’una flota de quatre furgonetes de 8 places amb les característiques adients al servei que presta.
Durant el 2021 s’han realitzat un total de 3.977
serveis, havent-hi un augment de 707 serveis
en relació a l’any passat. La distribució dels
serveis han estat: Trasllats: 3.282; Recollides:
276 i Tramesa de documentació: 419 atenent-se. S’han atès un total de 3.703 infants
i adolescents, distribuint-se per serveis: Trasllats: 3.282; Recollides: 276; Ludoteca: 145.

Tret de les recollides, el gènere més predominant son els homes.
Es destaca el nombre d’acompanyaments a
hospitals per a la realització de les proves PCR
com a requisit d’ingrés previ a destí, centres
de protecció, així com la reducció d’atenció a
casos de nois i noies migrades soles.
Les edats que han prevalgut pel que fa les recollides és en primer lloc la franja d’11 a 15
anys, amb seguit de les franges d’edat de 0 a
4 anys i 5 a 10 anys. En relació als trasllats,
majoritàriament entre 16 a 18 anys i en segon
lloc la d’11 a 15 anys.
Envers a la Ludoteca, en espera d’ingrés a
centre de manera més predominant ha estat
majoritàriament entre 11 i 15 anys, seguit dels
de 16 i 18 anys i 5 i 10 anys. Pel que fa als
que la causa de l’estada era per fer entrevista
d’ell/a o d’un familiar, l’edat majoritària ha estat
d’11 a 15 anys i de 5 a 10 anys.
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.
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Servei Educatiu 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.
En referència al 2021, es destaca una pujada de persones usuàries respecte al 2020, 1.190
vers 1.358 del 2021, però representa un 45% menys respecte al 2019 i un 70% menys que en el
2018. Predominen els nois per sobre de les noies, amb una edat majoritària entre 16 i 17 anys.
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.
Se subratlla les coordinacions realitzades durant el 2021 amb la Unitat Municipal de Tracta d’Éssers Humans de l’Ajuntament de Barcelona per tal de reforçar la detecció de possibles casos de
tràfic d’ésser humans i establir el canal de comunicació, així com amb l’Equip de Menors Inimputables (EMI-14) per enfortir el treball de cooperació en la intervenció educativa amb els infants i
adolescents infractors menors de 14 anys.

Àrea socioeducativa

ÀREA SOCIO
EDUCATIVA

Pandora

CADIA

SIS DEL
NORD

ESPAI
JOVE

SOAF

ESPORTS
ALS BARRIS

CPI
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.
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Pandora
CADIA i Centre Obert
Durant l’any 2021 s’han atès 74 infants /joves i les seves respectives famílies, concretament 52,
en situació de risc i derivades totes elles pels Serveis Socials de La Serra.
El servei ha prestat atenció als infants i adolescents, buscant canals de comunicació i activant
accions d’acompanyament en funció de les mesures sanitàries. S’ha mantingut el funcionament
presencial del servei, amb l’objectiu de seguir mantenint el vincle, evitar l’aïllament dels infants,
detectar possibles necessitats, oferir alternatives d’oci, suport educatiu, acompanyament emocional tant individual com grupal. Amb el manteniment de la presencialitat s’enforteix el sentit de
pertinència dels infants del CADIA i Centre Obert, en les activitats dutes a terme en el territori i,
conseqüentment, el contacte amb les referents i companys/es tot adaptant-se a les mesures i
protocols sanitaris que ha permès, també, crear un espai segur i de confiança.
El treball amb les famílies s’ha centrat en facilitar suport educatiu mitjançant la participació en
accions orientades a reforçar l’exercici de la seva responsabilitat parental des de la perspectiva
de la parentalitat positiva i responsiva; Possibilitar nous processos d’aprenentatges davant la
resolució de conflictes en el procés de criança; Orientar i acompanyar les famílies en els processos educatius que afecten als seus fills i filles; Afavorir la socialització i la integració social dels
infants i adolescents i les seves famílies en el seu entorn proper.

Espai Jove
Han participat un total de 73 joves. L’assistència diària s’ha hagut de reduir en motiu de les limitacions d’aforament originades per la COVID-19. La participació activa és la base de la dinàmica
quotidiana de l’Espai Jove Pandora. La programació d’activitats emmarca tota la intervenció a
realitzar i estructura el funcionament del servei. Les activitats es programen en base als interessos i necessitats tant percebuts per l’equip com expressat pels i les joves. Aquesta intervenció
grupal es complementa amb un acompanyament individual de cada un dels i les joves.
L’Espai Jove és l’espai de referència dels i les joves del territori. És un servei estable i consolidat
al territori on hi conviuen els i les joves de diferents cultures i realitats. A l’Espai Jove trobem
representació de totes les cultures existents en el territori, promovent el respecte i el sentiment
de pertinença en un projecte comú.
La participació és un dels eixos centrals del servei, des de les assemblees, el foment dels grups
autogestionats, la inclusió en la vida comunitària del districte promovent accions destinades a la
població juvenil.
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Activitats esportives als Barris
El programa d’Activitats Esportives als Barris, adreçada a la població juvenil del Districte 7 de
Sabadell, és un projecte consolidat que arriba a un gran nombre de joves participants, en els
espais oberts de pràctica esportiva i en els equips participants a la lliga CEVO. Han participat
un total de 52 infants i joves. Destaquem els bons resultats dels equips Infantil, Cadet, Juvenil i
Femení – Cadet. Aquest últim equip ha competit en el Consell de Terrassa, a la lliga femenina.
Degut a les restriccions de la COVID-19, l’inici de l’activitat ha estat ajornat. El projecte a estat
un èxit d’implicació, dedicació i compromís per part dels i les joves als quatre equips. Volem destacar la promoció que fem de l’esport femení un any més generant oportunitats d’empoderament
a través de l’esport. Aquest any hem participat al concurs del Consell Esportiu de Sabadell i tres
dels nostres joves de l’equip cadet han estat premiats.

Programa CPI
Hem desenvolupat els programes de suport a l’estudi, assistència psicoterapèutica, lleure, en
les modalitats de centre obert, casals d’estiu i colònies. També els programes materno infantil
i el lliurament de bens d’alimentació i higiene a les mares participants. Com a entitat referent
de famílies, hem fet el seguiment de 94, treballant en xarxa amb els serveis socials bàsics i els
professionals de territori. El grau de satisfacció de les famílies amb els programes desenvolupats
és molt elevat. L’impacte d’aquets programa és molt positiu, així com la dinàmica de treball col.
laboratiu en que es sustenta. La metodologia de registre i rendició de comptes està ben instaurada i facilita l’avaluació del programa a tots els territoris en els que es desenvolupa.

Agents de Salut Comunitària
El projecte d’Agents Comunitàries de Salut de Torre Romeu es situa sota el paraigües del procés
comunitari Som Torre Romeu, iniciat el 2017, amb l’objectiu de generar dinàmiques de col·laboració que fomentin la creació de vincles i xarxes per tal de desenvolupar actuacions i projectes
que millorin les condicions de vida de les persones del territori.
La pandèmia de la COVID-19 ha posat de manifest la gran importància de la formació, informació i transmissió de bones pràctiques en salut comunitària.
Neix per crear xarxa comunitària a Torre Romeu capacitant en educació per a la salut a un grup
de dones multicultural i intergeneracional, per a que esdevinguin agents de salut de la seva comunitat. La capacitació de les dones participants, s’estructura al voltant de 6 àrees temàtiques:
Salut Integral; COVID-19; Benestar emocional; Hàbits de vida saludable; Salut sexual i reproductiva; Prevenció del consum de tòxics.
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SIS del Nord

SOAF Sabadell

El SIS del Nord s’ubica en el barri de La Planada del Pintor, en el Districte 3 de la ciutat de
Sabadell, i té com a objectiu participar i consolidar-se al teixit comunitari del territori, com
un servei integrat i referent de les famílies i
de les entitats que participen dins del territori
del Nord amb la finalitat de poder abordar de
forma responsable el nostre encàrrec socioeducatiu. L’any 2021 hem atès 94 infants i adolescents entre 4 i 18 anys, i les seva famílies,
un total de 54.

La valoració general del SOAF 2021, l’any de
després de la pandèmia, és molt positiva pel
grau d’assoliment dels objectius planificats.
Ha estat l’any de consolidació com a servei de
especialitzat en famílies a nivell de ciutat, ampliant la xarxa de coordinacions amb agents
claus que enriqueixen i complementen la feina
realitzada des del servei.

El SIS del Nord ha articulat l’activitat de l’any
2021 entorn el centre d’interès de l’ART.
Aquesta temàtica ha fet possible plasmar això
més profund de cadascú, esdevenint una eina
que permet jugar, descobrir emocions, relaxar-nos i fins i tot fer teràpia sense adonar-nos.
Els infants i joves han pogut descobrir noves
formes d’expressió de la complexitat del mon
dels sentiments i emocions que a vegades,
tant ens costa identificar i reconèixer. Destaquem la satisfacció dels infants, prejoves i joves i famílies. Tot i les normatives sanitàries
els infants, prejoves i joves, mostren la seva
satisfacció en el fet de poder compartir amb
els seus companys/es i amb l’equip educatiu
del SIS del Nord, les seva vida quotidiana a
través de les relacions personals.

El SIS del Nord ha articulat
l’activitat de l’any 2021 entorn
el centre d’interès de l’ART

L’any 2021 s’ha caracteritzat per l’augment de
la demanda assistencial del servei, i per l’altra, en seguir obrint la porta a noves famílies
que s’han dreçat al servei per primera vegada. El SOAF de Sabadell es caracteritza per
desenvolupar una tasca flexible i adequada al
context social i demogràfic en el que està ubicat. Mantenim una mirada empàtica, sensible
a les realitats socials de les persones que ens
consulten, ja sigui per accés propi o derivades
de la xarxa d’atenció. A la vegada, l’aposta i
l’intens treball col·laboratiu realitzat amb altres
agents de la ciutat, facilita que moltes famílies
d’altres barris de la ciutat es desplacin per ser
ateses pel SOAF, generant una sinèrgia molt
enriquidora tant per les persones i famílies que
atenem com a usuàries com pels professionals
d’altres serveis.

“

“

El nombre de famílies ateses durant el 2021
és superior al de l’any anterior, concretament
128, en les que hem vist agreujades les situacions post confinament, com ara la fatiga de
les famílies i la gravetat dels casos que arriben. Hem desenvolupat el programa de radio “
En femení “, amb el que hem optat als premis
de La Confederació, com una iniciativa innovadora en temps de pandèmia.
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Model d’intervenció Idea:
Afecte, acollida, acompanyament i acció
Durant els 20 anys de recorregut de la fundació, les persones fundadores i professionals que la
composen, han generat documents, emès opinions, participat a sessions de treball etc., que han
permès deixar palès quina és la línia característica de la intervenció social que es duu a terme
a l'entitat. Aquesta manera de fer, fins ara, no constava en cap publicació o document sencera.
La trobem impregnant els diferents projectes de l’entitat i és per això que hem fet un treball de
recerca i recuperació d'aquells documents que considerem claus per la definició d'aquest full de
ruta, d'aquest model que volem plasmar.
Hem creat un model d’intervenció que recull la nostra manera de treballar, en un document
tècnic, de declaració de principis, amb vocació didàctica per a la transmissió del coneixement i
l’experiència que hem anant incorporant aquests anys. El procés d’elaboració, liderat pel nostre
director Tècnic en David Rodríguez, ens ha retrobat amb els plantejaments inicials encara vius,
enriquits per la reflexió teòrica, l’expertesa de la pràctica professional i les innovacions incorporades en aquest recorregut. Ha estat un procés d’elaboració participatiu, en què persones clau
de l’entitat han construït plegades el document.
La nostra metodologia de treball amb infància i joventut està reconeguda per moltes de les organitzacions amb qui col·laborem i les administracions públiques amb qui treballem. Aquesta
expertesa, la que ha de caracteritzar la forma, manera i particularitat de la intervenció social de
la Fundació, era necessari plasmar-ho en un document i traslladar-ho als nostres professionals,
voluntaris i professionals del sector que se’n puguin beneficiar.
L’elaboració del Model d’Intervenció és imprescindible per assentar les bases de les presents i
futures intervencions, preservant una línia pedagògica, educativa i tècnica, fidel a la missió i visió
de la fundació. Consolidem el model d’intervenció, garantint l’èxit en la implementació dels projectes i/o programes, una major capacitat de generar impacte associat i garantir que afrontarem
el possible creixement de la fundació, sense perdre l’essència de la nostra intervenció. Aquestes
sòlides bases facilitaran el relleu generacional en les estructures organitzatives i de gestió de la
fundació, quan arribi el moment.
El document marc del model, defineix la línia d’intervenció i serveix també de segell d’identitat
de les nostres intervencions. Els destinataris són principalment els professionals de la fundació,
sobretot aquells/es que treballen en l’atenció directa. També serveix per poder presentar l’organització, de manera aprofundida, a agents externs assolint també un impacte directe en les
persones usuàries de la fundació.
El model d’intervenció recull els principis i valors de l’entitat en tota la seva dimensió. Volem que
les persones implicades en el desenvolupament del projecte, persones treballadores i voluntàries, s’empoderin i s’ampliï el sentiment de pertinença a l’entitat amb el coneixement, participació
i implementació del model d’intervenció.
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És important que aquest document no resti
com una estratègia oculta per això l’hem compartit en format descarregable a la nostra web.
Coincidint amb la celebració del 20è aniversari
de la Fundació, hem dissenyat un pla de difusió adequat a la importància del document
generat.
L’elaboració i difusió del model d’intervenció
de Idea, s’estructura en 3 fases, dos d’elles
desenvolupades el 2021 (fases 1 i 2 ):

Fase 1: Elaboració del document
del Model
En aquesta fase, que s’ha desenvolupat entre
gener i juliol de 2021, es defineix la metodologia de treball amb la consultora seleccionada (Xarxa Consultors), a través de la recollida
d’informació dels projectes de Idea, entrevistes i sessions de treball amb el director tècnic
de Idea, que estarà liderant el projecte i al capdavant del grup motor.
S’ha organitzat el treball col·laboratiu amb el
grup motor i participat entre professionals de
les diferents àrees de Idea i el Patronat. S’han
revisat els lliuraments parcials del model, contrastant els aspectes que puguin quedar poc
desenvolupats en els documents existents,
així com els punts que calgui actualitzar i/o
concretar. El document final ha estat aprovat
pel patronat de la fundació.
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Fase 2: Difusió interna i externa
La segona fase de difusió interna i externa, s’ha desenvolupat entre els mesos de juliol i desembre de 2021. La transferibilitat d’aquest exercici de recopilació del model d’intervenció
d’una entitat de l’àmbit social, pot servir de palanca per a que
altres entitats puguin posar en marxa processos similars que
enforteixin l’experiència professional de l’entitat, facilitant espais de coneixement i reconeixement de la pròpia intervenció,
connectant amb el propòsit o missió de les entitats. Per aquests
motius aquesta fase desenvoluparà dues vies de comunicació
paral·leles i complementàries, la difusió interna i l’externa. Hem
elaborat el vídeo corporatiu explicatiu del model que ha estat
presentat en l’acte institucional de celebració dels XX anys de
Fundació Idea. A nivell intern hem donat a conèixer el model,
posant el valor els orígens de l’entitat, el present i futur, assegurant la fidelitat i coherència amb els valors de la fundació,
oferint seguretat en la intervenció desenvolupada.

Fase 3: Formació i transferència
La fase 3 de formació i transferència, es desenvoluparà entre
els mesos de gener i desembre de 2022. Aquesta fase és essencial per a assegurar la consolidació del model d’intervenció
i facilitar el relleu generacional en el sí de la fundació. La seguretat en la implementació del model a tots els nivells de l’entitat
consolida la nostra expertesa en l’àmbit i la fa transferible. Dissenyarem el contingut de les sessions de formació en modalitat
presencial i en línia.
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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 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 infants 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
infants no acompanyats adquireixin el suport individual adequat i el dret a la vida independent.
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 permeten 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 en línia. Recollim les activitats de la fundació en els diferents paquets de treball aquest any 2021. S’han demanat dues pròrrogues per a possibilitar l’organització presencial
de la conferencia final en Atenes, quan les mesures COVID ho permetin:

PAQUET DE TREBALL

PT 1: Gestió i coordinació d’accions

PT4: Itinerari d’integració

ACCIONS IDEA
Participació a les reunions de seguiment, elaboració
de la justificació econòmica, aportacions a la millora
de la marxa del projecte
1. Elaboració del vídeo explicatiu de l’experiència
de mentoria a L’Olivar
2. Recull de bones pràctiques a Espanya i
Catalunya en mentoria social
1. Difusió a xarxes del projecte

PT 5: Difusió

2. Coordinació del responsable de comunicació de
Idea amb el de Proud
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Cooperació Internacional: Projecte Nava
El projecte Nava és una iniciativa d’empoderament de joves moçambicans/es, emprenedors i
emprenedores que han aconseguit iniciar processos de millora aconseguint abandonar la vida
al carrer, basada en l’acompanyament, la mentoria i esponsorització a través del microcrèdit, i
que permet finançar els projectes comunitaris i d’interès personal i professional dels adolescents
i joves que formen part del projecte Tsemba, donant com a resultat un projecte d’inversió social
i col.laboratiu basat en el principi circular del retorn social. Aquesta iniciativa funciona de la següent manera:

– Els joves que participen en la iniciativa presenten els seus projectes o accions que elaboraran
a la ciutat.

– Les persones que donen suport i ajuda econòmica escullen quins d’aquests projectes els
interessa més. La persona patrocinadora té contacte directe estret amb la persona jove participant en el projecte Nava.

– Finalment, una vegada l’espònsor ha contribuït amb l’ajuda econòmica, es donen diverses
opcions a aquests joves per retornar la inversió. El retorn del valor prestat es pot fer de tres
maneres que han de ser acordades amb el tutor de seguiment i la persona patrocinadora: el
retorn del valor, una inversió del valor en alguna iniciativa local d’interès social i amb repercussió al col·lectiu d’infants que viuen al carrer a Maputo, o el traspàs del valor prestat a un
altre adolescent o jove emprenedor.
Els destinataris del projecte han definit el seu pla d’emprenedoria conjuntament amb el seu tutor/a. Aquest pla es pot consultar a la web de la fundació per decidir quin projecte es vol donar
suport i si es vol iniciar la mentoria amb el/la jove.
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2.3 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.

C 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.
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.
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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 famílies: 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.

“

La fundació disposa de
diferents canals de comunicació
amb les persones usuàries
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Pàgina web: La pàgina web de Idea, s’ha dissenyat
aquest any nova, coincidint amb l’aniversari de l’entitat. Segueix la mateixa línia d’imatge que els materials
i publicacions de la fundació, te una fàcil navegació,
i facilita el coneixement de les persones que formen
l’entitat. És una eina 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. És la via d’accés al projecte Nava,
a conèixer el Model d’Intervenció de l’entitat, l’equip
humà de l’entitat, entre d’altres informacions rellevants.
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. Aquest 2021 hem obtingut uns
bons resultats de comunicació, incrementant els seguidors i taxa d’engagement a les 4 xarxes en les que estem presents: Twitter, Facebook, Instagram i Linkedin.
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.

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

Nombre de persones usuàries/beneficiàries
2020

6.205,00

2021

6.327,00
Variació -1,93 %

MF3.A2 Nombre de persones usuàries/beneficiàries per línies d’activitat
Centres d'Acolliment i CRAE Elna
2020

295,00

2021

262,00
Variació 12,60 %

Pandora
2020

556,00

2021

530,00
Variació 4,91 %

Servei Educatiu de la Fiscalia
2020

1.358,00

2021

1.190,00
Variació 14,12 %

Servei de Recollides, Trasllats i Ludoteca
2020 3.703,00
2021

4.071,00
Variació -9,04 %

SPE L'Olivar
2020

42,00

2021

29,00
Variació 44,83 %

Altres serveis socioeducatius i famílies
2020

251,00

2021

245,00
Variació 2,45 %

No binari
2020

0,00

Servei de Recollides, Trasllats i Ludoteca
2020 0,00

2021

0,00

2021

Centres d'Acolliment i CRAE Elna

SPE L'Olivar

Pandora
2020

0,00

2020

1,00

2021

0,00

2021

0,00

Servei Educatiu de la Fiscalia

30

0,00

Altres serveis socioeducatius i famílies

2020

0,00

2020

0,00

2021

0,00

2021

0,00
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Dones
Centres d'Acolliment i CRAE Elna
2020

195,00

2021

150,00
Variació 30,00 %

Pandora
2020

296,00

2021

222,00
Variació 33,33 %

Servei Educatiu de la Fiscalia
2020

139,00

2021

82,00
Variació 69,51 %

Servei de Recollides, Trasllats i Ludoteca
2020 1.237,00
2021

912,00
Variació 35,64 %

SPE L'Olivar
2020

41,00

2021

29,00
Variació 41,38 %

Altres serveis socioeducatius i famílies
2020

159,00

2021

156,00
Variació 1,92 %

Homes
Centres d'Acolliment i CRAE Elna
2020

100,00

2021

112,00
Variació -10,71 %

Pandora
2020

260,00

2021

308,00
Variació -15,58 %

Servei Educatiu de la Fiscalia
2020

1.219,00

2021

1.108,00
Variació 10,02 %

Servei de Recollides, Trasllats i Ludoteca
2020 2.466,00
2021

3.159,00
Variació -21,94 %

SPE L'Olivar
2020

0,00

2021

0,00

Altres serveis socioeducatius i famílies
2020

92,00

2021

89,00
Variació 3,37 %
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2.4 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. També actuem en l’àmbit europeu i de
cooperació internacional.

Àrea residencial i Serveis Especialitzats
– Centres d’Acolliment: C.A Coda 1, C.A Coda 2. C.A Petit
coda i L’Olivar al desembre 2021

– Centres residencials d’acció educativa: CRAE Elna
– Servei de Protecció d’Emergència L’Olivar: de gener a novembre 2021

– Servei de Recollides, Trasllats, Atenció a la Ludoteca i Guarda temporal d’infants dependents de la DGAIA

– Servei Educatiu de la Fiscalia de Menors de Barcelona

Àrea socioeducativa
– Serveis d’Intervenció Socioeducativa: CADIA Pandora i SIS
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

– Agents de Salut a Torre Romeu
32
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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.

Cooperació Internacional
Hem desenvolupat una campanya a xarxes socials i través de la nova web per a donar a conèixer el projecte Nava que facilita l’emancipació i autoocupació dels joves de Maputo.

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.
No ha hagut variació en el perfil de les persones beneficiàries.
Pel que respecta als clients de la Fundació, són principalment l’administració autonòmica, Generalitat de Catalunya, el Departament de Drets Socials, el Consorci de Serveis Socials de Barcelona i l’Ajuntament de Sabadell. Com a finançadors de serveis i atorgadors de subvencions a les
activitats de la Fundació, el programa Caixa Proinfància, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament
de Sabadell i la Generalitat de Catalunya són els principals.

MF4.N1

Ingressos per activitat
2020
9.194.890,30 €

Valor monetari
Variació 10,71 %

2021
9.242.430,95 €
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03.

Persones

3.1 Persones de l’organització
3.1.1

Perfil de l’organització

PE1.B1

Nombre de dones a l’equip directiu

PE1.B2

Nombre d’homes a l’equip directiu

3

DONES

1

HOME

0

NO BINARI

3

DONES

TOTAL: 4

Variació 0,00 %

1

HOME

0

NO BINARI

TOTAL: 4

Variació 0,00 %

3.1.2

Igualtat d’oportunitats i diversitat

PE2.B1

Pla d’Igualtat d’oportunitats i accions desenvolupades

Aquest any 2021 s’ha posat en marxa el Pla d’Igualtat (PI) 2021-2024 de l’entitat, elaborat al
2020 i registrat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (actualment Departament de
Drets Socials). Per al seu desplegament s’han engegat les fases previstes que donaven continuïtat a les iniciades l’any anterior consistents en:

Fase IV: Implantació
– Difusió interna i externa del PI.
– Implementació del PI en totes les àrees, centres i serveis de l’entitat.
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Fase V: Seguiment i avaluació del procés d’implantació
en relació a les accions planificades per al 2021.
Es destaquen les següents actuacions i comunicacions realitzades al 2021, en paral·lel a engegar les accions planificades al PI amb temporalitat semestral:

Gener:

Juliol:

– Constitució de la Comissió d’Igualtat (CI)

– Constitució de la Comissió d’Igualtat (CI)

a nivell intern amb composició paritària, 3
persones d’estructura de l’entitat i 3 professionals de centres i serveis.

conformada amb representants del sindicats majoritaris del sector, UGT i CCOO.

– Presentació i difusió del Pla d’Igualtat (PI) a
tota la plantilla de l’entitat.

– Posada en coneixement dels canals de comunicació amb la CI.

– Donada la manca de representació sindical
a l’entitat i en aplicació del RD 901/2020, de
13 d’octubre, pel qual es regulen els plans
d’igualtat i el seu registre, i es modifica el
RD 713/2010, de 28 de maig, sobre registre
i dipòsit de convenis i acords col·lectius de
treball, es fa enviament de convocatòria a
sindicats majoritaris del nostre sector, UGT
i CCOO, per a la creació de la Comissió Negociadora del PI.

“

Octubre:
– Negociació i acord amb la Comissió d’Igualtat del PI.

– Registre del PI al Registro y Depósito de
Convenios, Acuerdos Colectivos de Trabajo
y Planes de Igualdad (REGCON) del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

– Negociació i aprovació del Protocol d’assetjament per raó. Registre a REGCON.

– Realització de l’informe d’auditoria retributiva, en el marc del disposat en el RD
902/2020, que queda inclòs en el PI per a
la seva adaptació al RD 901/2020. Registre
a REGCON.

Per posar en marxa el Pla d’Igualtat (PI) 2021-2024 de l’entitat
s’han engegat diverses fases previstes que donaven continuïtat a
les iniciades l’any anterior

“

Març - maig:

– Establiment i acord del Reglament del CI.
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A continuació s’especifiquen les actuacions que es desprenen del PI planificades per al 2021 i
que s’han dut a terme:
ÀMBIT D’ACCIÓ ACCIONS

ACTUACIONS REALITZADES
1.1. Inclusió de referències a la igualtat d’oportunitats
a la documentació corporativa, al web de l’entitat a la
vegada que fer difusió per les xarxes socials

Comunicació
i difusió

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

1.2. Revisió i establiment dels canals de comunicació
per a la difusió periòdica del Pla d’Igualtat i de les
mesures derivades entre tota la plantilla

1.3. Creació de mecanismes de participació de la
plantilla vinculades a les diferents accions del Pla
d’Igualtat
2.1.3. Elaboració de la proposta del sistema de
retribució amb perspectiva de gènere, i la revisió de
l’estructura salarial actual a partir de l’auditoria del
sistema retributiu.
Acció 2

Entitat

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.

2.4.1. Constitució de la Comissió de Seguretat i Salut

2.4.3. Avaluació de riscos psicosocials

2.5.2. Creació del protocol d’assetjament sexual i/o
per raó de sexe i la seva difusió

Acció 3
Persones
treballadores

Persones
usuàries

Seguiment,
avaluació
i millora
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Apoderament en igualtat
d’oportunitats i perspectiva de gènere
a tota la plantilla de la Fundació.

3.1.2. Recerca d’una formació inicial bàsica de
caràcter obligatori en matèria d’igualtat de gènere en
tots els nivells professionals i sexes.

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

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

5.1.1. Incorporació al Sistema de Gestió de Qualitat,
mitjançant les reunions i acta d’estructura, indicadors
que permetin el seguiment de les mesures en foment
de la igualtat
5.1.2. Elaboració del registre salarial i la seva
publicació, i el registre dels indicadors en matèria
d’igualtat del Balanç Social de l’entitat.

Fundació Idea

PE2.B2

Composició de l’equip directiu, segons sexe (%)

Equip directiu (a 31 de desembre) (%)

75 % Dones

25 % Homes

0 % No Binari

75 % Dones

25 % Homes

0 % No Binari

2021
2020

PE2.N1

Composició de la plantilla, segons sexe (%)

Personal en plantilla (a 31 de desembre) (%)

73,5 % Dones

26,50 % Homes

0 % No Binari

73,39 % Dones

26,61 % Homes

0 % No Binari

2021
2020

PE2.N2

Personal contractat en risc d’exclusió social o vulnerabilitat

Persones amb una discapacitat entre el 33% i el 64%
2021

3

2020

0

PE2.A1

Plantilla, segons sexe i grup professional (a 31 de desembre)

Grup A Direcció

Grup B Sots-Direcció

Grup C Llicenciats

2021 TOTAL 7

2021 TOTAL 4

2021 TOTAL 17

4
Dones

3
Home

0
No Binari

4
Dones

Variació -33,33 %

3
Home

0
No Binari

15
Dones

Variació 33,33 %

2020 TOTAL 9

6
Dones

0
Home

Variació 0,00 %

Variació 2021-2020
-22,22 %

3
Dones

0
Home

0
No Binari

Variació -11,76 %

2020 TOTAL 3

0
No Binari

2
Home

2020 TOTAL 19

0
No Binari

Variació 0,00 %

Variació 2021-2020
33,33 %

17
Dones

2
Home

0
No Binari

Variació 0,00 %

Variació 2021-2020
-10,53 %
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Grup C Diplomats

Grup C Personal Qualificat

Grup D Administració i Serveis

2021 TOTAL 114

2021 TOTAL 73

2021 TOTAL 15

93
Dones

21
Home

0
No Binari

42
Dones

Variació 2,20 %

21
Home

0
No Binari

13
Dones

Variació 35,48 %

2020 TOTAL 112

91
Dones

31
Home

31
Dones

Variació 0,00 %

2020 TOTAL 12

30
Home

0
No Binari

11
Dones

Variació 3,33 %

Variació 2021-2020
-1,79 %

0
No Binari

Variació 18,18 %

2020 TOTAL 61

0
No Binari

2
Home

1
Home

0
No Binari

Variació 100,00 %

Variació 2021-2020
19,67 %

Variació 2021-2020
25,00 %

Grup III Personal d’Intervenció (monitor/a lleure)
2021 TOTAL 4

1
Dones

2020 TOTAL 2

3
Home

0
No Binari

1
Dones

Variació 0,00 %

1
Home

0
No Binari

Variació 2021-2020
100,00 %

Variació 200,00 %

3.1.3

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
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– 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.

Fundació Idea

Aquestes mesures resten a l’abast de totes les persones treballadores.
En el cas de Idea, la dificultat per a la conciliació està relacionada amb les característiques del
lloc de treball en els serveis de cicle continuat, lligada als torns fixos de treball, en horari 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 relació a les característiques del lloc de
treball.

PE3.N1

Personal amb contracte indefinit, segons sexe (%) i

PE3.N2

Personal amb contracte temporal, segons sexe (%)

Personal en plantilla amb contracte indefinit

Personal en plantilla amb contracte temporal

2021

2021
68,38 %

31,62 %

66,28 %

33,72 %

74,19 %

25,81 %

0,00 %

0,00 %

2020

2020
64,22 %

35,78 %

65,00 %

35,00 %

62,07 %

37,93 %

0,00 %

0,00 %

PE3.N4 Nombre de persones contractades a través de programes d’inserció,
personal en pràctiques, i altres
2021

2020

Pràctiques Educació Social

Variació
0,00 %

Pràctiques Integració Social

Variació
-66,67 %

Tot i que s’han mantingut les places ofertades
per a la realització de les pràctiques, respecte a l’alumnat d’Educació social es trobaven
al tercer curs, i per tant, encara els quedava
un any per finalitzar no podent ser contractats/
des. Pel que fa a l'alumnat d’Integració social,
hi ha hagut un perfil que no s’ha adequat a les
places/suplències existents.

Pràctiques Monitor de Lleure

Variació
0,00 %

Total

Variació
-40,00 %
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3.1.4

Igualtat retributiva

PE4.B1

Ràtio salari més alt / salari més baix

Ràtio
2020

3,36

2021

3,43

Durant l’any 2021 s’ha fet efectiu l’increment salarial recomanat per La Confederació del Tercer
Sector (1,5%)

3.1.5

Desenvolupament professional

PE5.B1

Pla de formació i accions formatives

El Pla de formació d’Idea és un instrument de desenvolupament professional de les persones
treballadores de l’entitat. Manté activa la millora en les intervencions tècnico-educatives, afavoreix i reforça les estratègies personals dels professionals que hi treballen, i dona resposta a les
demandes institucionals, dels diferents recursos i dels propis professionals. Està en consonàcia
amb el Pla Estratègic d’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.
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Durant l’any 2021 s’han fet un total de 82 activitats formatives, algunes d’elles en diferents grups,
sent un total de 63 activitats formatives diferents, tant de caràcter intern com extern, que són les
següents:

Formació dirigida als professionals de nova incorporació
Noves incorporacions
a l'àrea residencial

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

2

1,5 h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

31

1h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

52

2h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

2

1h

Gestió del Temps i gestió
positiva de l’estrès

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

28

10 h

Contenció física
i emocional

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

52

15 h

Pràctiques
restauratives

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

71

10 h

Pràctiques restauratives.
Nivell avançat

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

18

11 h

Formació normativa
Riscos i mesures preventives
específiques derivades de
l’exposició laboral al Covid-19
PRL: prevenció de
riscos laborals
Formació de responsables de
prevenció i higiene en activitats d’educació en el lleure”

Formació obligatòria

El Pla de formació d’Idea és un instrument de desenvolupament
professional de les persones treballadores de l’entitat

“

“
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Formació específica
Número de professionals:

Durada de l’activitat:

1

24,5 h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

17

6h

Intervenció amb
persones migrats

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

2

16 h

Nòmines, seguretat social
i contractació laboral

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

1

80 h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

19

15 h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

1

20 h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

2

4h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

1

15 h

Benestar emocional. Les
emocions en temps de Covid

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

1

4h

Curs d’introducció
a l’ètica aplicada

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

11

16 h

Trastorns
alimentaris

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

1

2h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

10

4h

Sistema de protecció
de la infància

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

12

2h

Pla de formació
personalitzat Sage 200 Cloud

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

3

6h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

1

20 h

Canvis, separacions i pèrdues
en la infància i l’adolescència

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

1

2h

Projecte de prevenció
de la violència masclista

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

1

20 h

Diversitat
cultural

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

2

8h

Àrab
SCRATCH

Darija
Introducció a la neurociència
en la construcció dels vincles
i el trauma interpersonal
Competències parentals
en contextos de risc social
Francès

Office 365

Formació bàsica sobre la
perspectiva ètica en la pràctica quotidiana de la intervenció socioeducativa. Els espais
de reflexió ètica.
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Suport en la constitució del
comitè d’ètica de l’entitat

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

10

4h

El tràfic d’éssers humans: de
la instrucció a l’enjudiciament

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

9

2h

Excel bàsic
on-line

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

1

25 h

Excel
bàsic

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

19

14 h

Introducció al treball en perspectiva de gènere

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

1

3h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

1

4h

Excel
avançat

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

4

25 h

Tècniques d’autodefensa en
intervenció i contenció (TAIC)

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

31

5h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

5

8h

L’impacte de les violències
masclistes en infants i
adolescents

Alternatives en l’acollida de
joves migrats sense referents
familiars a Catalunya i marc
jurídic de protecció
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Jornades, conferències, congressos i altres
Jornada de prevenció i reducció de riscos en l’ús de pantalles des d’una perspectiva
educativa comunitària

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

2

16 h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

1

2,5 h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

1

1h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

1

1,5 h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

1

1,75 h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

2

2,25 h

Sessió de sensibilització
en perspectiva de gènere

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

15

1,5 h

Jornada anual. Territoris 360:
comunitats resilients al servei
de l’equitat educativa

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

1

6h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

3

2h

Classe oberta Mesurament
d’Impacte Social

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

2

1,5 h

Suport i eines per a la integració de la CAE al sistema de
gestió

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

1

1h

Els reptes de l’acció comunitària en temps de pandèmia

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

1

3h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

1

2h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

2

3,5 h

Càpsula formativa sobre la
memòria i la programació
anual de centres
Claus en el registre
salarial. Plans d’igualtat
per a les empreses
Acta de presentació de l’informe de reflexió del servei de
suport a famílies amb infants
de 0 a 3 anys
Nova normativa de la bretxa
salarial
Revisió de documents i
procediments que realitza el
guardador relatives a infants/
adolescents amb discapacitat
i/o en procés de modificació
de la capacitat

Estratègies d’intervenció per a
garantir els drets de les persones LGBTI i contra la discriminació: Llei 11/2014, del 10
d’octubre.

Claus en el registre salarial i
l’auditoria retributiva: oportunitats per a la diversitat de
gènere
Projecte Rassif: Sessió formativa de professionals de
Catalunya i Marroc
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Sessió sobre la Igualtat retributiva a les organitzacions

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

1

1,5 h

Acció social i educativa
en la justícia penal

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

2

9,25 h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

2

2h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

1

2h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

9

1,25 h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

1

1h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

3

2,5 h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

4

2h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

2

2h

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

1

1,5 h

uies per a la intervenció en
infància i adolescència en casos de revelació de violència
sexual .Recomanacions per a
professionals
“Cicle de Debats Catalunya
Social”
El dret a la participació política dels col·lectius en situació
vulnerable
Tipus de lideratge i estils de
comunicació no verbals
“Mujeres y liderazgo”, del Ciclo de Conferencias: Connecting Through the Workplace.
L’impacte quan es detecta
un embaràs: tu decideix, jo
t’acompanyo!!, i qui més?
Dret d´asil, estatut d’apàtrida i
menors no acompanyats
Formació Protocol de seguretat contra les violències
sexuals en entorns d’oci
Formació d’una nova escala
de vulnerabilitat de CPI

Formació per al desenvolupament de competències personals
Sessió
de respir

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

8

2h

Cuidar-se
per cuidar

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

11

10 h

Supervisió
d’equips

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

5

10 h

Formació per al desenvolupament de
competències tècniques i millora en la intervenció
Supervisió
de casos

Número de professionals:

Durada de l’activitat:

38

16 h
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PE5.N1

Personal que ha rebut formació (%)

Personal que ha rebut formació
2020

94 %

2021

88 %

PE5.N2

Nombre total d’hores de formació

Nombre d'hores totals de formació que ha rebut el personal
2020

3.311,00

2021

1317,25
Variació 151,36 %

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 2021, i mantenint-se la situació de pandèmia per Covid-19 no s’han pogut programar les entrevistes seguint el manual d’avaluació de l’entitat, però si s’ha fet un suport individual
i grupal a tots els professionals dels centres i serveis d’Idea.
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)
2020

20.684,60 €

2021

4.996,58 €
Variació 313,98 %

La formació durant l’any 2021 ha augmentat considerablement respecte a l’any anterior, tot i que
s’ha fet majoritàriament en format en línia, excepte el darrer trimestre de l’any on ja s’han pogut
iniciar activitats formatives de forma presencial seguint totes les mesures de prevenció de riscos
enfront la COVID-19.
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3.1.6

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 anualment.

3 Informació, formació, consulta i participació dels treballadors i treballadores: en constant realització, de forma
periòdica.

4 Equips de Protecció Individual: es segueix amb el registre d’entrega d’EPI’s.

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

Durant l’any 2021 s’han mantingut totes les
mesures preventives derivades de la Covid-19,
amb les actualitzacions pertinents en funció de
l’evolució i la legislació vigent. La planificació
de l’any 2021 ha estat:

– Actualització dels Plans de Contingència
front al coronavirus, per a llocs de treball
amb exposició de risc, adequats a cada
centre i servei.

– Realització del pla d’emergències del centre Petit Coda.

– Planificació i execució de l’Avaluació de
Riscos Psicosocials per a tots i totes els
professionals de l’entitat, amb l’elaboració
de l’informe pertinent.

– Formació en PRL.
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 mantingut diverses
mesures adaptant-les a la realitat de cada moment respecte a la pandèmia, i les principals
han estat:

– Manteniment de reunions d’equip telemàtiques.

– Manteniment del teletreball per a aquelles
persones treballadores que no tenen atenció directa.

12 Riscos psicosocials
13 Vigilància de la salut: en constant realització, de forma periòdica.
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PE6.N1

Formació en matèria de prevenció de riscos laborals

Hores de formació
2021

133,00

2022

186,00
Variació -28,49 %

La formació en prevenció es centra principalment en la COVID-19, 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.

3.1.7
PE7.B1

Comunicació interna
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...

– 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.
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– 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.
A més a més, dins del Pla d’Igualtat, s’ha elaborat un Protocol
per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó
de sexe, posant-se a disposició de tots i totes els professionals
de l’entitat.
La fundació està compromesa a difondre els protocols 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.

La Fundació té un “Protocol de prevenció
i actuació davant situacions de conflicte
interpersonal en el lloc de treball”

“
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3.2 Voluntariat
3.2.2

Persones voluntàries

VO1.B1

Nombre total de persones voluntàries

Nombre de persones voluntàries (a 31 de desembre)
2021

2020

Variació 2021-2020
22,22 %

Total: 12

VO1.N1

Total: 9

Àmbits i activitats en els que han participat persones voluntàries

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 2021, incorporant-se una persona mentora nova i passant a ser de 8 a 9, 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.
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Programa de Psicomotricitat Acouturier:
Aquest 2021 s’ha mantingut la col·laboració voluntària d’una
professional de la fundació que ha portat a terme les sessions
de la pràctica psicomotriu Acouturier per als nostres infants més
petits del centre d’acollida Petit Coda, amb la finalitat d’afavorir
el seu desenvolupament motriu, cognitiu, comunicatiu i afectiu.

Programa de millora de la funció de compres:
Hem tingut l’oportunitat d’accedir a una consultoria pro bono
especialitzada en processos de compres, amb la que hem desenvolupat el projecte de millora de la funció de compres. El
procés de consultoria ha estat desenvolupat per un professional del sector empresarial, expert en processos de gestió de
compres i metodologia Kaizen. El projecte ha estat enfocat en
posar al servei dels centres i serveis de Idea, allò que necessiten, quan ho necessiten, amb el menor cost possible i amb la
menor càrrega de feina associada. El projecte s’ha desenvolupat entre els mesos de Març i Desembre 2021, amb reunions
setmanals i sessions formatives per a les encarregades del
projecte (anàlisi de despeses de Idea, anàlisi de Pareto, matriu
de Kraljic, per analitzar tipologia de proveïdors).

Suport a l’equip d’estructura (back office):
Hem comptatzamb una persona voluntària a l’equip d’estructura de la Fundació, que ha donat suport als diferents departaments en tasques de caire administratiu. Ha participat en la
implantació de la nova imatge corporativa als models de documentació de la fundació, en la recepció i control del registre de
jornada dels professionals, en la preparació de documentació
per les convocatòries de subvencions, traducció de documents
de treball, inventari de la biblioteca de la seu de Idea, entre
d’altres.

Organització celebració XXè aniversari
El 2021 ha estat un any de celebració per a nosaltres, ja que
la Fundació ha complert 20 anys. En motiu d’aquest aniversari,
hem comptat amb la col·laboració de la comissió de celebració
del XXè aniversari, formada per professionals de la fundació
han ajudat en la organització dels diferents esdeveniments.
Hem rebut la col·laboració de tres persones en l’acte institucional que va tenir lloc al Casal Pere Quart de Sabadell.
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04

Bon govern

4.1 Transparència

4.2 Patronat

BG1.B1 Informació pública sobre la
fundació

BG2.B1 Composició i estructura

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
– Linkedin: @FundacioIdea
L’agència de comunicació de Idea és Giny
Comunicació. 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 i altres productes, com el vídeo sobre el projecte de Mentoria
o la maquetació del Model d’Intervenció Idea.
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El patronat és un òrgan col·legiat integrat per
persones físiques 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.
Els/les patrons/es exerciran el càrrec amb una
duració de quatre anys prorrogables. 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. No ha hagut
cap canvi en la composició del patronat

Fundació Idea

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
El secretari de Idea no ostenta el càrrec de patró però assisteix 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

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.

dels documents que integren els comptes
anuals.

G La dissolució de societats o d'altres per-

D Els actes de disposició sobre béns que, en

H Els que requereixen l’autorització o apro-

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.

sones jurídiques.

vació 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.
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4.3 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.

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.
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4.4 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.

La línia estratègica de la fundació suposa la formació i creació
dels espais de reflexió ètica que revisin les nostres actuacions

“

“
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05

Xarxa, comunitat
i ciutadania

5.1 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”
– Consell Acció Social de Sabadell
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.
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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 i trobades de teatre local, entre d’altres.
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.
Al 2021 s’ha dut a terme una col·laboració amb la fundació Save the Children per a les adolescents que atenem a l’Olivar, on s’han dut a terme diferents tallers socioeducatius, i s’han dinamitzat diferents espais d’oci.
Hem portat a terme el programa “Ritme i Compromís” de l’associació Ritme i Compromís. És
una iniciativa endegada amb les adolescents de L'Olivar, el qual a través de la dansa, genera
espais terapèutics que permeten l'abordatge d'aspectes emocionals clau, pel desenvolupament
harmònic de les noies. Aquesta iniciativa combina l’expressió artística, la comunicació cinètica,
la no verbal i la combinació de l’individu amb el grup i la comunitat, possibilitant espais de reflexió, d’expressió, de disbauxa, d’explosió emocional,…que a través del moviment i la dansa, la
música i el silenci. Genera espais interns que connecten emocions i promouen nous camins per
la seva expressió i abordatge. El projecte rep l'ajut econòmic de l'Ajuntament de Sant Esteve de
Palautordera
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06

Medi ambient
6.1 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.
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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 uals
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

– Consciència als/les professionals de la fundació en la reducció de l’ús del paper

– Inversió 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.

– Utilitzar 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 i 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.

– Recollida selectiva dels tòners de les impressores.
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Proveïdors
7.1 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 seus 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

Nombre total de proveïdors
2021

2020

Variació 2021-2020
100,00 %

“
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Total: 130

Idea valora els seus proveïdors com un dels grups
d’interès de la fundació, per la seva responsabilitat social

Balanç social 2021

“

Total: 147

Fundació Idea

7.2 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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08

Altres

8.1 Innovació
AL1.N1

Participació en taules sectorials

La fundació durant l’any 2021 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 Interfederativa 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
– Presentació del “Compromís per la Infància” als diferents grups polítics, entitats col·legis professionals i grups d’interès

– Compareixença parlamentària per a la presentació del “Compromís per la Infància”
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 gènere: Cristina Vázquez Rando
– Comissió d’Innovació Social: M Dolores Rodríguez Iglesias
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ECAS: Entitats Catalanes d’Acció Social
Som membres 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.
Coordinem el Grup de Treball Interfederatiu de Joves Migrats, en el marc de l’Aliança de Federacions ECAS, FEDAIA i FEPA.

– Comissió de Famílies: Sònia Nogués Vera
– Comissió d’Acció Comunitària: Sònia Nogués Vera / Mireia Bogunyà Sánchez
– Grup de treball Interfederatiu de Joves Migrats: M Dolores Rodríguez Iglesias
Taula del tercer sector

– Grup de Treball Pobresa- Infància: David Rodríguez Abellán
En relació a la participació en programes

– Programa Canviem-ho del Servei d’Atenció als Homes de l’Ajuntament de Barcelona.
– 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.

La fundació durant l’any 2021 ha participat en taules sectorials
i programes en els que es potencia la transferència de
coneixements i estar a l’avantguarda del sector
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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. L’any 2021 hem participat a les jornades
d’elaboració dels itineraris d’intervenció amb els i les joves que migren sense referents familiars,
així com les jornades de contrast del model.

– 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.

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.
ISocial ha 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.
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El Projecte I+D recerca participativa
“Adolescents i Joves Migrats no
Acompanyats“ 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
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El motor i la raó de ser de la
Fundació són els infants, joves
i famílies que en formen part.
Continuem treballant per oferir-los
les oportunitats que necessiten per
assolir els seus somnis
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