2. XIFRES CLAU

3. NOUS PROJECTES DESTACATS

Destinataris dels nostres serveis

El centre Coda 2 celebra el 10è aniversari

SOAF Ponts

Aquesta tardor vam commemorar els deu anys de Coda 2. En aquesta
celebració ens van acompanyar les noies que, durant aquests anys, han format
part de la família de Coda.

El mes de novembre ens va visitar la consellera de Treball, d'Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, Dolors Bassa. La visita també va
comptar amb la presència de l’alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, el regidor
d'Acció Social, la Directora General de famílies i el patronat de la Fundació
Idea, mitjans de comunicació locals i treballadors dels diversos projectes que
es desenvolupen a Pandora.

USUARIS CENTRES ACOLLIMENT
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Nois

203
Noies

Van venir acompanyades de les seves famílies, que van tenir l’oportunitat de
poder conèixer el lloc i les persones que identifiquen com un punt d’inflexió en
la seva història personal.

SERVEIS ESPECIALITZATS
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4.237
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L’equip directiu que va liderar el projecte en diferents etapes, juntament amb els
professionals que han portat el centre durant aquests anys, també van formar
part de l’acte commemoratiu.

1.650
Noies

Actualment, Catalunya compta amb un total de 10 SOAF a tot el territori, on es
treballa per potenciar les habilitats parentals davant de situacions de conflicte
familiar, dificultat psicosocial, risc d'exclusió social i dinàmiques que no
afavoreixen l'estabilitat i el benestar de la família.

Durant la celebració, es va fer present en els discursos de les noies i dels
professionals que el nostre objectiu principal s’assoleix. Les paraules que més
es van sentir durant la festa van ser gratitud mútua, acompanyament, il·lusió
i vida.
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Indicadors d’activitat
INDICADORS ECONÒMICS
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“Compromís, integració i futur
per a la infància més vulnerable”

“La nostra història és la seva; les seves fites
assolides són regals que rebem; i les dificultats,
reptes compartits.”

Fons propis
1.422.278,43 €
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Cooperació Internacional: Cantem Àfrica
INDICADORS LABORALS
L’auditoria de comptes feta per Avança Auditora, avala la gestió econòmica d’Idea: “Expressen en tots els
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació Idea, a 31 de
desembre de 2016
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El 12 de novembre es va presentar el projecte Cantem Àfrica a l'auditori del
FC Barcelona i, el 24 del mateix mes, es va fer l'estrena oficial al Teatre
Principal de Sabadell. En ambdós auditoris vam penjar el cartell d'entrades
exhaurides. Un espectacle de música, percussió, llum, dansa, interpretació,
imatge i narració, que va aconseguir superar les expectatives més exigents.
El projecte, en el qual col·laborem, està liderat per la Fundació Main i
l’Associació Afrocatalana de Sabadell, en col·laboració amb les entitats
locals Associaçao Hlayiseka a Moçambic i Le Joiè dels Orfelins a Senegal.
També vam presentar el calendari oficial municipal, que dedica el mes de
desembre a STOP, projecte d'atenció psicoeducativa per a noies
recuperades de les xarxes de prostitució infantil de la ciutat de Maputo.

1. LA FUNDACIÓ
Model organitzatiu de la fundació

Participació

Hem afegit dues figures a l’organigrama de la fundació: hem ampliat l’equip de
recursos humans i hem incorporat una nova coordinadora a l’àrea tècnica.

PARTICIPACIÓ INTERNA

PARTICIPACIÓ EXTERNA

- Tutories individuals.
- Assemblees.
- Participació dels usuaris i usuàries en les reunions diagnòstiques en el
centre d’acolliment.

- Generar debat i reflexió al voltant de la pràctica educativa i diagnòstica.
- Consensuar criteris entre centres i serveis.

Enquestes a professionals

- Reforçar i recolzar els diferents equips del centres i serveis.

- Valorar nous projectes d’intervenció.

6

- Explorar nous materials per a la intervenció educativa.
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- Atendre, fer propostes, valorar i promoure peticions, demandes i noves
necessitats.
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- Participació en l’elaboració i seguiment dels plans estratègics a Sabadell.
- Incorporació al nostre pla de línies i objectius coincidents.

- Representem les entitats socials en els consells de districte I i VIIè de
Sabadell i formem part dels grup de treball d’Economia Social i Solidària de
l’Ajuntament de Sabadell.
- Subxarxa d’Infància de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i de la
Taula Municipal d’Infància.
- A Barcelona, Associació d’Horts cooperatius Font de la Guatlla i
Coordinadora d’Entitats de Poble Sec.

- Participació en les entitats de segon grau: FEDAIA, ECAS, MEV i la
cooperativa Finan3.

Els professionals de la fundació ens anticipem a les necessitats dels nostres
infants, joves i famílies, organitzant grups de treball que col·laboren amb
l’Àrea Tècnica en el disseny d’estratègies i programes d’intervenció adients.
TEMES CENTRALS
- Foment de l’autonomia dels joves.
- Treball amb adolescents conductuals.
- Intervenció capacitadora de les famílies.
ÀREA SOCIOEDUCATIVA
- Definició, concreció i integració de la intervenció amb famílies de caire
universal al SOAF.
- Preparació per al nou treball d’Acció Social, associat al nou model de
prestació de serveis del Programa CaixaProInfància.

Participació en grups de treball i comissions
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- Implantació de la ISO 9001-2015.

- Hem incorporat les línies fonamentals d’actuació dels plans, alineades amb
les nostres accions principals.

- Ponents en la jornada del CEESC, “Infants i adolescents no acompanyats:
una realitat, un repte, un debat
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Destaca la creació del nou servei SOAF al barri de Torre Romeu, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell i la subvenció atorgada per la
Direcció General de Famílies.

Pandora
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Planificació i valoració d'objectius i accions
Hem assolit un bon nivell de consecució dels objectius estratègics de la
fundació en els dos eixos principals: la millora continuada en la gestió
interna de l’entitat i l’ampliació de la capacitat de resposta a les necessitats
dels nostres usuaris.

Serveis
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Participació

- Vetllar per la consecució i seguiment de les línies pedagògiques de
l’entitat.
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CENTRES RESIDENCIALS

- Hem participat en la redacció dels Plans Estratègics d’Acció Social (PEAS),
joventut, economia social i solidària, Pla per la qualitat i l’èxit educatiu de
l’Ajuntament de Sabadell.

- Enquestes de satisfacció a treballadors, usuaris i famílies.

L’àrea tècnica s’encarrega que els valors, els objectius fundacionals i la
metodologia educativa es reflecteixin en totes les nostres activitats:

- Mantenir activada l’estratègia innovadora de l’entitat.
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