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“L’única certesa
és la que emergeix
del romandre
afectuosament
atent, coratjosament
actiu i coherentment
crític”

“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.”
Loli Rodríguez,
Presidenta de la Fundació Idea
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Celebració 20è aniversari
L’acte del 20è aniversari de la Fundació Idea, celebrat a finals de desembre de 2021 al Casal
Pere Quart de Sabadell, 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.
Durant l’acte institucional, on vam rebre diverses personalitats polítiques i professionals, vam explicar el Model d’Intervenció Social que hem treballat diversos professionals de l’equip i que presenta el nostre model d’intervenció als infants, joves, adolescents i famílies, i mostra les estratègies a seguir segons el públic indicat. En aquest document volem mostrar el nostre agraïment 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.

Qui som Idea?
Mira el vídeo!
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Descarrega’t el
Model d’Intervenció Social!

Fundació Idea

Assoliment Pla Estratègic 2021
Ha estat un bon any, d’esforç recompensat amb els assoliments
conjunts en equip. Una fita inoblidable en el camí d’Idea

“

“

Malgrat la situació generada per la COVID-19, a Idea hem pogut crear el major nombre d’espais
de participació viscuts a l’entitat. 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.

Els anys 2022 i 2023 han de ser els anys clau de la transformació de la Fundació Idea, sostinguda en tres pilars: transformació digital, diversificació de l’activitat, i sostenibilitat econòmica.

Resum assoliment PEFI 2021
El Pla estratègic ha recollit una mitjana d’assoliment del 84% en el conjunt dels quatre eixos
desplegats:
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Sostenibilitat

Visibilitat, Innovació i Impacte

Promoció d'Oportunitats

Eix estratègic de Missió: Hem constituït, format i organitzat el Comitè d’Ètica de l’entitat amb el suport d’una persona experta.
Eix estratègic de Sostenibilitat: Hem millorat la funció de compres accedint a una consultoria pro bono, hem constituït la Comissió de Seguretat i Salut i hem desenvolupat
accions de formació interna.
Eix estratègic de Visibilitat, innovació i mesurament de l’impacte: Hem elaborat el
Model d’Intervenció de la fundació, hem organitzat els actes del 20è aniversari i hem
creat la nova pàgina web.
Eix estratègic de Promoció d’oportunitats i reducció de desigualtats: Hem desenvolupat les accions recollides al Pla d’Igualtat de Idea, hem posat en marxa el projecte
Nava de cooperació internacional, hem participat en el Projecte PROUD de mentoria i
també hem desenvolupat el projecte Meraki d’empoderament femení.
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Què hem fet aquest 2021?
Mireu els projectes destacats!
Projecte Transductores
El centre Coda 1 ha col·laborat amb el Projecte Transductores
realitzat per l’Oriol, artista del barri del Poble-Sec, en Pablo,
coordinador del projecte i amb la col·laboració del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Els nois van fer una immersió a les obres del museu tot aplicant tècniques de colors i projeccions per expressar les seves inquietuds i interessos.

Tallers de perspectiva de gènere
El centre Coda 2 va organitzar diverses sessions dinamitzades
per en Pablo, educador social, per introduir les joves del centre
en la perspectiva de gènere. Les noies van veure pel·lícules,
escoltar cançons i llegir contes per identificar els rols de gènere
preestablerts i després crear debat entre totes elles.

Programa Buddies
El centre Petit Coda destaca el Programa Buddies, portat a terme per l’entitat Positivas Can (actualment el Racó de Milú). Es
tracta d’un programa educatiu dirigit a infants i joves en risc
d’exclusió social que viuen o han viscut històries difícils de negligència, abandonament, maltractament, abús físic i/o psicològic. Els infants i joves van poder gaudir d’unes activitats amb
gossos que els ajudaven a treballar les seves emocions.

Meraki
El Centre d’Acollida L’Olivar i Pandora ha posat en valor i promogut amb molt d’èxit la iniciativa del Laboratori col·laboratiu
tèxtil Meraki, una activitat que combina la pràctica de la costura
i el desenvolupament d’actituds i objectius vinculades al treball en equip i en la promoció personal. Més de 18 noies han
participat en la fabricació de bosses com a obsequi del 20è
aniversari de la Fundació i han muntat diverses paradetes de
fires d’artesania!
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Hort Urbà
CRAE Elna destaca el projecte dedicat a la cura i manteniment
de l’hort urbà. Les noies del centre tenen un espai a la terrassa
on poden cuidar les plantes aromàtiques i diverses hortalisses.
Aquesta activitat els permet fomentar el treball autònom i augmentar la seva autoestima i organització personal.

Agents de Salut
Pandora destaca la participació en el projecte Agents Comunitàries de Salut de Torre Romeu, el projecte liderat per l’Ajuntament de Sabadell situat sota el paraigües del procés comunitari
Som Torre Romeu. La iniciativa neix per crear una xarxa comunitària al barri per capacitar en educació per a la salut a un grup
de dones multicultural i intergeneracionals, i així puguin arribar
a ser agents de salut de la seva comunitat.

Grafitis
El servei SIS del Nord ha dut a terme sessions de grafitis amb
cada grup d’infants i adolescents durant tot el curs, amb l’objectiu principal de potenciar el pensament creatiu i el treball col·laboratiu amb diferents franges d’edat.

Dinàmiques de treball col·laboratiu
El SEF destaca l’objectiu de generar dinàmiques de treball
col·laboratiu entre els diferents equips que intervenen amb els
adolescents i joves que romanen a l’ACD, i donar major visibilitat al nostre servei. Uns bons exemples de coordinacions
organitzades són amb els equips de l’UTEH, amb l’EMI14 i amb
el Projecte Europeu RIS, on vam participar com a exemple de
bona pràctica i vam explicar les nostres tasques, objectius i
funcions.

Ludoteca
El servei SRTL destaca la reestructuració de la Ludoteca per
part de la DGAIA, que ha quedat dividida en diferents espais.
S’han organitzat activitats mensuals dividides per edats i tipologia de projectes amb l’objectiu de sensibilitzar els infants i
adolescents sobre temàtiques de gènere, socials, culturals i
internacionals.
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Indicadors d’Activitat
Econòmics
Balanç de la situació:

Patrimoni net i passiu:

Actiu no corrent:
238.590,29 €

Total actiu:
2.495.859,01 €

Passiu corrent:
818.953,63 €

Passiu no corrent:
234.230,95 €

Total passiu:
2.495.859,01 €

Patrimoni net:
1.442.674,43 €

Actiu corrent:
2.257.268,72 €

Ingressos per a les

Despeses:

activitats de la fundació:
Altres:
4.750,00 €

Subvencions:
285.326,97 €

Total:
9.223.665,13 €

Ingressos:
8.933.588,16 €
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Ajuts concedits:
-39.773,36 €

Despeses
d’explotació:
-2.720.396,48 €

Total despeses:
9.181.799,87 €

Despeses
de personal
-6.421.630,03 €

Fundació Idea

Indicadors d’Activitat
Professionals
Equip directiu 2021

Personal en plantilla 2021

(a 31 de desembre)

(a 31 de desembre)

3

1

DONES

HOME

0

NO BINARI

172

DONES

TOTAL: 4

62

HOMES

0

NO BINARI

TOTAL: 234

Usuaris
Persones beneficiàries segons línia d’activitat 2021
295,00
Centres d'Acolliment i CRAE Elna
556,00
Pandora
1.358,00
Servei Educatiu de la Fiscalia

3.703,00
Servei de Recollides, Trasllats i Ludoteca
42,00
SPE L'Olivar

251,00
Altres serveis socioeducatius i famílies
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Participació
Enquestes satisfacció realitzades als professionals
de la fundació
Àmbit
Organització i gestió
Atenció educativa i tècnica
Satisfacció personal

Personal suplent

Alumnes de pràctiques

Acollida inicial

5

8,5

Estada a l’entitat

5

8,1

Grau de satisfacció

5

8,6

Enquestes de satisfacció infants, joves i famílies
Centres
C.A Coda 1

6,5

C.A Coda 2

7,6

C.A Petit Coda

8,2

Crae Elna

8,1

L’Olivar

7,2

Pandora

9,2

Sis del Nord

7

Mitjana

9

Famílies Pandora

9,7

Famílies Sis del Nord

8,5
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Idea forma part de...
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