MEMRIA



Creació Associació Servei Solidari

Aquesta memòria és una mica especial.
L’any 2016 va ser el desè any des de que
es va constituir la Fundació Servei
Solidari. És per això que els diferents
programes i accions del 2016 es recullen
aquí sota 10 conceptes, un per cada any
de Fundació. Esperem que puguem així
transmetre la nostra missió i allò que
tr
ens impulsa a seguir, any rere any, amb
vocació de servir.



Primers cursos de castellà i català

Aprenem els instruments que ens permetran
desenvolupar-nos en el nostre projecte vital a
Catalunya. Llengua, esperit crític, coneixement
de l’entorn social i polític...
1.368 USUARIS
71 VOLUNTARIS
94 CURSOS

Mitjançant l’assessorament personalitzat pel
desenvolupament de la seva idea de negoci
acompanyem i facilitem el procés emprenedor
dels participants del projecte.
18 PLANS D’EMPRESA FINALITZATS
11 EMPRESES CREADES
14 LLOCS DE TREBALL CREATS

TRANS
FORMA
CI

En els programes que
trobem a continuació
observem com
mitjançant la formació
d’una ciutadania amb
recursos i crítica
transformem el teixit
social de la nostra
nost
ciutat. L’aprenentatge
individual de cadascú
esdevé motor de
transformació social.

Una oportunitat és allò que ve a
propòsit. Una possibilitat de canvi a
millor. A vegades aquestes oportunitats
s’amaguen i sembla que s’hagin
perdut. Algú que no té oportunitats pot
perdre la confiança en ell mateix i
sentir que no pot avançar.
La nostra
nost tasca és la d’ajudar a
generar oportunitats.

OPORTU
NITAT

Sentir-se part d’un grup amplia la nostra
confiança. D’aquesta idea parteixen els microcrèdits. Acompanyem dones en grups de
confiança on cadascú té alguna idea de petit
negoci però necessita ajuda, tant econòmica com
de gestió.
20 PARTICIPANTS
1

GRUP

89 TUTORIES REALITZADES

Realitzem un suport en la recerca de feina.
Cercant les seves fortaleses i realitzant un
acompanyament
integral
intentem
donar
solucions als reptes i problemes que genera la
recerca.
36% HOMES 64% DONES
233 PARTICIPANTS



Inici projecte Pont Jove

Un primer contacte amb les TICs (Tecnologies de
la Informació i la Comunicació) per trencar
l’esquerda digital de les persones apropant-les a
l’ús de l’ordinador i les seves possibilitats.
462 PARTICIPANTS



Consolidació del projecte Mirador Ciutat

ACOM
PANYA
MENT
Mitjançant un mitjançant un acompanyament
educatiu individualitzat, amb tutories i plans
d’acció personalitzats, treballem per fomentar
l’autonomia dels nois i noies tutelats. Es tracta
d’acompanyar cada jove en el seu propi procés
d’esdevenir individu autònom.

53 JOVES ACOMPANYATS
55% NOIS 45% NOIES

Realitzem un primer contacte d’acollida amb
persones nouvingudes, assessorant tant a nivell
jurídic com laboral o social.
974 PERSONES DE PRIMERA ATENCIÓ
165 PERSONES D’ACOLLIDA
401 PERSONES DE JURÍDIC

10 PISOS ASSISTITS

FOTO



Inici projecte Domus (pisos autonomia) i Cabestany (residència)

Inici Espai Emprèn i Servei Jurídic

Sovint més val ser dos
que no pas un, ja que si
l'un cau, l'altre l'aixeca.
Acompanyar pot anar
des d’una simple
presència de l’altre al
nostre costat fins ben bé
la presa
p
de consciència
de l’altre en tant que
company, com a
persona que camina
al nostre costat.

A partir dels interessos professionals de joves i a
través de sessions d’orientació, elaborem un full
de ruta per a trobar feina o retorn al sistema
educatiu. Oferim una formació en hostaleria de
430h. Projecte subvencionat pel Fons Social
Europeu a través del SOC i destinat a joves.
20 INSCRITS

Mitjançant el nucli vital que representa la unitat
familiar coordinem un acompanyament a famílies
immigrants en l’escolarització dels seus fills. Tot
en colrlaboració amb les escoles i a través
sessions dinàmiques amb famílies autòctones.
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RETORNS AL SISTEMA EDUCATIU

45 FAMÍLIES

9

INSERSIONS LABORALS
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Inici projecte Rossinyol

ESCOLES QUE PARTICIPEN

Formació Bàsica participa Coordinadora per la Llengua

Les trobades setmanals entre mentor i mentorat
permeten la descoberta d’una nova realitat per a
tots dos. Això permet créixer i fer créixer l’altre
en un espai per compartir vivències i
acompanyar.
104 PARELLES [MENTOR + MENTORAT]
16 ESCOLES PARTICIPANTS

Sota un tastet de diferents oficis augmenten el
coneixement en formació lingüística i observen
les seves pròpies capacitats, fortaleses i debilitats. Una orientació laboral on l’acompanyament
emocional integral pren molta importància.
13 PARTICIPANTS

DESCO
BER
TA

Cadascú viu en certa manera al
seu propi Món. Això crea tot un
seguit de realitats ben diverses
que es van interrelacionant. A
vegades aquestes relacions es
donen entre dos mons allunyats
pel desconeixement l’un de
l’altre. Projectes com Rossinyol
l’alt
o Tasta’m, pretenen generar la
descoberta que suposa el
contacte entre aquest mons. Una
descoberta que condueix a
l’autoconeixement, a l’augment
d’oportunitats i a la inclusió.

A partir del treball en
xarxa amb altres entitats
possibilitem l’intercanvi
d’experiències i d’innovacions,
descobrim altres realitats en
el camp de l’acció social
i millorem
millo
els serveis
que podem oferir.

XAR
XA

Mitjançant trobades trimestrals amb els
participants del projecte a altres països d’Europa,
sembrem la llavor d’una xarxa dedicada a
l’aprenentatge en emprenedoria social que
utilitza la figura del mentor com a recurs. Amb
SESAME hem enfortit la nostra xarxa amb
l’Escola Pia de Mataró, on s’ha iniciat un pilot del
projecte de mentoria.
pr

FENT XARXA AMB MICROCRÈDITS

PROJECTE DE GARANTIA JUVENIL

FENT XARXA AMB ESPAI EMPRÈN



FENT XARXA AMB EL PROJECTE ROSSINYOL

Premi Voluntariat (Benestar) i Premi Consell Immigració

Primera campanya Recicla Cultura

AC
CI

Ens mobilitzem per a poder
aconseguir allò que volem.
Campanyes de recollida de
fons i de sensibilització.

Iniciativa en la que pots fer possible l’alfabetització i aprenentatge de les llengües d'acollida de
persones nouvingudes. En la 5a edició, gràcies a
les entitats participants es van recaptar 26.076
euros que van facilitar la realització de cursos de
castellà, català i alfabetització.
26.076 EUROS RECAPTATS
24 CURSOS BECATS
71 ENTITATS PARTICIPANTS

Les diferents vessants de l’Art ens fan conèixer
realitats que poden semblen llunyanes. Acostem
aquestes realitats amb exposicions i tallers
d’expressió través de l’Art.
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TALLERS

6 EXPOSICIONS

A través de xerrades i sessions d'intercanvi entre
persones usuàries de Servei Solidari i alumnes
d'escoles i instituts, apropem la nostra tasca.
22 XERRADES
3 SESSIONS D’INTERCANVI

La 5a edició del torneig va tornar a ser un èxit.
Gràcies als 72 jugadors i a les empreses que
donen suport vam poder recollir 1.300 euros que
van anar destinats al projecte Formació Bàsica.
1.300 EUROS RECAPTATS

ARAUJO MARINO, ALBERTO
ARECHAGA ZUGADI, NEREA
AYXELA FRIGOLA, MARIONA
BLANCO ALCAIDE, ELISA
BLANDÓN DÍAZ, MARÍA EUGENIA
BLASCO SISCAR, MARIA
CAÑIZARES CHECA, MONTSE
CARRASCO MONTOYA, NILDA
EL ARAKI, NAJIB
ERIL RIUS, NÚRIA
FERNÁNDEZ COMAS, ALBERT
FERNÁNDEZ PEREZ, EVA
FRANCOLÍ MANILS, ALBERT
GALLO JORDAN,
JOR
ANA
GARCÍA MADORELL, GUILLEM
GARCÍA PALACIOS, REBECA
GERRIKABEITIA SEGURA, JULEN

GIL ALCÁZAR, MIREIA
GRAU BLÁZQUEZ, GLORIA
GRIFOLL DE GOYA, CRISTINA
GUILLAMON BAÑOS, XAVIER
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, SILVIA
JIMÉNEZ MANSILLA, ALMUDENA
LEAL MAROTO,
MAR
FÁTIMA
LEDESMA GARCÍA, LAURA
LORENZO VIDAL, RAQUEL
MARÍN VIÑETA, ANNA
MARTÍN ALEGRE, INMA
MARTÍNEZ LÓPEZ, JUDIT
MAS DURAN, DAVID
MENA DABAN, MARIA
MORENO RIBERA, AURORA
MORERAS COSTA, ELISABET
NAU, LUDOVIC MARC

OLLERO CARRASCO, CÁNDIDO
OROZCO I JOAN, LAIA
PEQUEÑO SANCHEZ, ANA
PIQUÉ HERRERO, JUDIT
PRAT ARMADANS, JOAN
RAMBLA DURAN, DIANA
RAMÍREZ VIDAL,
VI
ESTEFANIA
RAMS DE PABLO, ESTHER
ROCAFORT BOIXADOS, MÒNICA
RODRÍGUEZ TAFUR, SANDRA
ROVIRA CARRERA, ÍNGRID
SÁNCHEZ BELSO, MIREIA
SENDRA ESCRIVÀ, SERGI
TEIXIDOR SEGARRA, JORDI
VILASÍS PAMOS, JÚLIA
VILLARES MUÑIZ, ISABEL

ABELLA CASTAÑ, MAGDA
AGEA BLANCO, IGOR
ALATA ROMAN, SUMAC
ALCAIDE CÁRDENAS, VALLE
AMGHAR AIT MOUSSA, OUMAYA
AZPEITIA CASTRO, KORO
BARDERI MONZÓ, CORA
BARNADAS CASTILLO, QUERALT
BOU, ELENA

CAÑIBANO PAREJA, IRENE
CELIS LÓPEZ, LAURA
CERVERA LLORÉ, NIL
COLL BARNEDA, MARTA
COSOVAN, MIHAELA
FLECK DA SILVA, GABRIELA
GÓMEZ-PINTADO GUTIÉRREZ, LAURA
GÓMEZ-PIN
GOMILA SILVEIRO, JOANA
HWA LEE DO, SEON

KUMAR, SAHIL
LE GLEUHER, PRUNE
LORENZO VIDAL, RAQUEL
MORALEJA RODRÍGUEZ, AIDA
MORON FERNÀNDES, MIRIAM
PEIRUZA HIDALGO, ANDREA
SADURNÍ SALA, ALBA
SQALLI-HOUSSAINI CHIKRI, MERIEM
TRIGO PUJOL, NÚRIA

President: EDUARD PINI BARREIRO
Vicepresident: JOSEP MARIA CANET CAPETA
Secretari: ANTONI BURGAYA I TRULLÀS
Vocal: SARA CAMPS I PÉREZ
Vocal: ERNEST BOTARGUES BOTÉ
Gerent: RAMON FRANCOLÍ MARTÍNEZ

COM
PROMS

187 PERSONES VOLUNTÀRIES

La confiança de
saber que som
un equip de
persones
compromeses
amb allò que
realitzem.

INGRESSOS

833.479

Subvencions

DESPESES DE PROGRAMES

670.760
Donatius

DESPESES D’ESTRUCTURA

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

166.833

Prestació
de serveis

-4.114
Despeses
Programes

RESULTAT DE L’EXERCICI

.-468

Despeses
Estructura

Bankinter:
ES19 0128 0362 51 0100008893
La Caixa:
ES23 2100 3430 82 2200039173
Triodos Bank: ES30 1491 0001 25 2142575527

A Servei Solidari creiem en el valor de la
transparència com a garantia de confiança
en la nostra tasca. Les xifres del resultat
econòmic de l’any 2016 es presenten aquí de
forma abreujada. La memòria econòmica
complerta i l’informe d’auditoria externa,
elaborada pel Grup Integral d’Auditors, SLP,
es poden consultar al web de Servei
Ser
Solidari. [Resum Econòmic 2016]

TRANSPA
RNCIA

CAM
El 30 de maig de 2006 es constituïa la Fundació Servei
Solidari, després de 13 anys de funcionar com a
Associació. Com qui diu que, rient, rient, ja fa gairebé
un quart de segle que vivim. I com es fa perquè el pas
del temps no erosioni allò que hem viscut? Aquest deu
ser el paper de les diverses Memòries, com la que ara
us presentem, la dels 10 anys complerts de Fundació.
Parlar del passat pot semblar perdre el temps quan el
present i el futur ens plantegen tants reptes. Si no és
que ens imaginem el passat com les arrels del
present i del futur. Cal que les arrels estiguin ben
vives perquè l’arbre creixi i doni fruits.
Els nostres avantpassats grecs coneixien prou el
poder destructor del temps sobre la realitat humana:
el temps tot ho esborra. Feien servir la paraula leze
(oblit) per donar a entendre que la realitat s’ensorra i
tendeix a desaparèixer. Contra ella van trobar la
paraula alézeia (no-oblit) que, curiosament va acabar
significant veritat. On guardar aquella veritat perquè
no es perdi? En la mneme (memòria). Així veiem
relacionades tres experiències humanes de gruix:
l’oblit, el no-oblit o veritat, i la memòria.
La memòria garanteix la pervivència i la identitat de
persones i institucions. Per això és tan important
preservar-la, i així hem volgut fer-ho, en aquesta
avinentesa. La deixem en les vostres mans com un
instrument per preservar el que ha estat la vida de
Servei Solidari, la seva veritat. Gràcies pel vostre bon
acolliment.



Projecte europeu Sesame



Inici projecte Grups de dones Microcrèdits
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