1. PROJECTES DESTACATS

2. INDICADORS D’ACTIVITAT

Petit Coda bufa espelmes

Cims: natura, superació i autonomia

Coda 1: una casa i un taller

Neix l’associació Hikensile

Econòmics

El petit dels centres d’acollida de la fundació ha fet deu anys, i ho hem celebrat
amb una gran festa de retrobament amb jocs, danses, activitats obertes al
barri, un esmorzar comunitari i un dinar amb un gran pastís d’aniversari.

Hem estrenat el programa Cims amb el suport de la Regidoria de Drets Civils i
Joventut de l’Ajuntament de Sabadell, una iniciativa per potenciar l’autonomia
personal i l’emancipació dels joves a través de l’activitat física.

La contribució de la Fundació Idea en l’àmbit de la cooperació internacional
es concreta en l’estreta col·laboració amb l’associació Hlayiseka en l’àmbit de
participació i apoderament dels infants i adolescents de Moçambic.

BALANÇ DE SITUACIÓ

Com que sovint és difícil trobar paraules per explicar qüestions complexes als
infants, hem aprofitat aquesta fita per crear una eina educativa per als centres
d’acollida. L’equip de la fundació i la il·lustradora Sara Serra han elaborat uns
contes per explicar als infants què els espera quan acabin l’estada al centre:
fantasies, pors, il·lusions i eines per conèixer-nos millor i comprendre el nostre
entorn.

Cims ha consistit en sortides en grup de 10 km en bicicleta pels voltants del riu
Ripoll organitzades amb Biking People, en les quals hem posat en pràctica
aptituds com el treball en equip, la cohesió grupal i el respecte per la natura.

Pensem en el futur dels joves que tenim als nostres centres. Treballem per
compensar els efectes d’una història adversa a través de la resiliència i una
participació activa i productiva, que vagi més enllà de l’oci i explori
oportunitats laborals.

La marieta vola, vola, El Cau Petit, La Samba, El pollet dormilega i Tim, el
cavallet de mar són contes que volen transmetre esperança, seguretat i amor,
amb la idea que els infants poden rebre i compartir totes aquestes emocions.
Històries per riure, pensar i gaudir!

Joves migrants sols: resposta d’urgència
L’increment sostingut de l’arribada de joves que migren sols ha provocat la
necessitat de reaccionar ràpidament a una situació que ha desbordat el sistema
de protecció.
Segons la DGAIA, el 2016 van arribar a Catalunya prop de 700 joves, i el 2017
la xifra ha augmentat un 50%. La majoria de nois provenen del Marroc, de
l’Àfrica subsahariana i del Pakistan, arriben a Catalunya des de Ceuta i Melilla i
Andalusia, i s’estableixen sobretot a Barcelona a la recerca d’oportunitats
laborals i formatives.
El SEF (Servei d’Educadors de la Fiscalia de Menors) i el SRT (Servei de
Recollides i Trasllats) són els dos serveis de la fundació més condicionats per
aquest fenomen perquè intervenen en la primera fase de l’arribada de joves
migrants sense documentació, i han hagut de ser ampliats per via urgent per
donar compliment a l’acord governatiu que no permet que els joves romanguin
a l’àrea de custòdia i facilitar-los el trasllat als nous centres habilitats.
Gràcies a la col·laboració amb les institucions, l’equip d’educadors ha
acompanyat i acollit temporalment els joves als albergs de Sabadell, Vic,
Canyamars i Cabrera de Mar.

Pandora explora les meravelles de Doñana
Els infants de Pandora han estat uns dels guanyadors del concurs Els cinc
grans amics de Caixa Proinfància de la Fundació ”la Caixa”. Han viscut una
aventura inoblidable: un cap de setmana al Parc Nacional de Doñana
coneixent el linx ibèric.
Per arribar-hi, han hagut de superar diversos reptes, només a l'abast dels
autèntics exploradors: aprendre a treballar en equip, investigar i estudiar el
comportament dels animals i, finalment, fer-ne un vídeo.

Dia Internacional de les Famílies
El 15 de maig, el SOAF de Sabadell i Pandora van celebrar junts el Dia
Internacional de les Famílies amb una jornada dedicada a la
intergeneracionalitat, amb l’objectiu de reconèixer la dedicació familiar de les
persones grans en els moments més complicats de la crisi econòmica.
El lligam entre generacions, d’avis a néts, aprofitant la riquesa cultural del
nostre barri, ha estat al centre d’una tarda dinàmica plena de jocs tradicionals
interculturals, un berenar comunitari i una intensa i alegre convivència.

En aquesta línia, hem posat en marxa projectes com Parcs i Jardins, l'Hort, el
Banc d'Aliments, i, sobretot, el nostre Taller perquè es responsabilitzin i tinguin
cura de casa seva. Els nois participen del manteniment general del centre,
aprenent a fer petites reparacions o repàs de pintura dels espais. També fan
treballs d’artesania i manualitats, exploren l’escultura i la talla, i aprenen a
fabricar les seves pròpies taules de longboard i skate.

8M a Coda 2
Amb motiu de la celebració del 8 de Març, hem participat de xerrades, activitats
manuals, tallers de reflexió i apoderament de les noies. Les nostres joves han
fet un mural on han reflectit els seus pensaments i desitjos, expressant que tot i
viure al segle XXI, la desigualtat i discriminació per raó de gènere continuen
presents amb força i de moltes maneres diferents.
Totes han demostrat un fort compromís amb els drets de les dones,
denunciant els múltiples greuges que elles mateixes han patit, i defensant la
recuperació psicològica i l’apoderament. Des de la igualtat i el respecte, han fet
de la militància quotidiana una causa útil i alliberadora.

Total actiu 2.455.670,57 €

El novembre es va constituir Hikensile (agraïm en llengua shangana), la
primera associació de noies recuperades de les xarxes de prostitució infantil
dels carrers de Maputo.
L’objectiu d’aquesta nova entitat autogestionada, de la qual formen part una
vintena de noies d’entre 15 i 20 anys, és defensar els drets dels infants i
joves als mitjans de comunicació i entre la ciutadania i mantenir una visió
crítica de la intervenció amb els nois i noies del carrer fent propostes i
evidenciant carències.

Actiu no corrent
245.956,31 €

Total: 7.993.903,20 €

Col·laborem amb la Biblioteca del Nord de Sabadell en tres línies de treball:
infants i famílies (els espais Fem deures i Cuidem la Biblioteca), adolescents
(espai Gol Nord i Patis Oberts del CEIP Sant Julià) i joves (espai de lleure per a
jocs de taula).

El projecte Sona Nord, amb el suport de la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Sabadell, busca, a través de la música, garantir l’accés a les
oportunitats educatives, millorar el sentiment de pertinença a la Biblioteca, i
crear un clima de convivència i respecte entre els participants, que s’han
implicat a fons en la creació dels projectes artístics.

Altres
19.121,68 €

Subvencions
188.999,18 €

Professionals

Total Passiu 1.714.460,19 €

Actiu corrent
2.209.714,26 €

INGRESSOS PER A
LES ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ

Intervenció educativa a la Biblioteca

Totes les activitats, destinades a reforçar l’acció comunitària i una cultura de
proximitat, han tingut una gran acollida i una alta participació al llarg de l’any,
amb iniciatives com la Bibliopiscina a l’estiu, el karaoke del Dia de la
Discapacitat i el Caga Tió.

PATRIMONI NET

Ingressos
7.785.782,34 €

Passiu corrent
741.210,88 €

DESPESES

Total despeses: 7.647.517,78 €

Ajuts
concedits
51,856,73 €

Despeses
Despeses
de personal
d’explotació
5.106.956,25 € 2.488.704,80 €

Usuaris

FIXOS: 122

350 435

32

815

289

Total
5.540

90
EVENTUALS: 202

3.651

38
Centres d’acollida

164

Trasllats

Pandora

Fiscalia

Altres serveis socioeducatius

3. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
Grau d’assoliment
dels objectius estratègics anuals
L’acompliment dels objectius estratègics per aquest 2017 ha estat molt
satisfactori.

Economia
Hem ampliat la diversificació de les nostres fonts de finançament,
amb nous clients públics.
Gestió de persones
Valorem molt positivament el desenvolupament professional
per competències.
Participació interna
Millora significativa a partir de les enquestes de professionals
i de les reunions d’equip.

4. PARTICIPACIÓ
Procés d’adaptació a l’ISO 9001-2015

Participació interna

Hem introduït nous aspectes que ens seran molt útils en la gestió de
l’organització, com la metodologia de la gestió del risc.

Hem assolit tots els indicadors que ens havíem plantejat pel que fa a la
participació interna dels usuaris de la fundació, en relació a l’organització de les
assemblees d’infants i adolescents i la planificació de les activitats de lleure en
els centres residencials i socioeducatius per part dels infants i joves.

Hem format tots els responsables dels serveis de la fundació en les
característiques de la nova versió de la norma ISO.
Hem revisat el funcionament intern de la fundació i ens hem familiaritzat amb
noves metodologies de treball a través d’un procés participatiu en què tot
l’equip ha identificat els punts forts i els àmbits de millora.
Aquesta adaptació finalitza el 2018 amb l’auditoria externa realitzada per
Applus, finalitzada sense cap incidència, i que ressalta els següents punts forts:
Lideratge

Com a novetat, en els centres d’acollida hem incorporat els adolescents i joves
a les reunions diagnòstiques per fomentar la seva implicació en la definició,
proposta i posada en pràctica de la mesura protectora més escaient.
ENQUESTES DE SATISFACCIÓ REALITZADES ALS PROFESSIONALS DE
LA FUNDACIÓ
Àmbit

Mitjana

Organitzatiu i de gestió

7,73

Educatiu i Tècnic

7,74

Infants, adolescents i famílies

7,73

Implicació
Motivació

Comunicació i participació

7,26

Recursos Humans

7,26

Física i material

7,23

Econòmic

7,90

Mitjana

7,55

Vocació
Avaluació
Hem elaborat un sistema de valoració de l’impacte de les formacions.

Empatia
Direcció per competències

Adaptació
Hem adequat els equips a les noves ràtios fixades
per Serveis Socials.
Comunicació
Hem creat el grup de treball que recolzarà la tasca del responsable
de comunicació.
La implicació en la resposta a l’arribada de joves migrants ens ha fet
ajornar accions previstes, ja que hem prioritzat la resposta a
l’emergència.

Anàlisi permanent
Gestió d’incidències
Capacitat de reacció
Resolució de problemes

SOCIOEDUCATIU:
Pandora

Concòrdia

Sona Nord

Infantil

8,7

8,9

9,7

Joves

8,7

8

9,3

Famílies

9

8,7

-

Participació externa
Mantenim els espais de participació en les federacions a les quals
pertanyem: ECAS i FEDAIA.
Hem estat ponents en la jornada organitzada per La Confederació del
Tercer Sector.
Hem participat en l’estudi sobre pobresa impulsat per la vocalia de
pobresa d’ECAS.
Hem col·laborat en totes les sessions de treball convocades per la
Direcció General de Famílies per elaborar uns criteris d’avaluació
comuns dels SOAF.

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ REALITZADES ALS USUARIS DE LA
FUNDACIÓ
CENTRES D’ACOLLIMENT:

Hem participat en la jornada Les polítiques familiars a Catalunya:
impacte, repte i nous models, organitzada per la comissió de famílies
d’ECAS.
Hem estat convidats per l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat a
presentar la nostra feina als centres d’acollida de la ciutat.

Àmbit / Centre

CODA1

CODA2

PETIT CODA

MITJA CA’s

Benestar

8,5

7,2

8,9

8,2

Organització

8,8

7,8

8,9

8,5

Quotidià

8,5

7,7

8,2

8,1

Activitats

8,3

7,1

8,3

7,9

Relacions

8,8

7,5

8,1

8,1

Participació

8,2

7,6

8,6

8,1

Espai i material

8,5

7,6

9,1

8,4

Mitjana

8,5

7,5

8,5

8,1

Nº Enquestes

59

39

31

129

Hem presentat el paper del treball social als centres d’acollida de la
fundació a la Jornada d’intercanvi de Bones Pràctiques organitzada pel
Col·legi Oficial de Treball Social.

Memòria
Memòria 2017
2017

“Compromís,
“Compromís, integració
integració ii futur
futur
per
per a
a la
la infància
infància més
més vulnerable”
vulnerable”

