MEMÒRIA 2011
FUNDACIÓ CIUTAT I VALORS

Fundació Ciutat i Valors
Va ser creada l’any 2008 amb l’objectiu fundacional de:

-

Exercir la seva activitat preferentment a la ciutat de Barcelona, cercant
l’arrelament territorial.

-

Oferir atenció per a la satisfacció de les necessitats socials de persones i
col·lectius en l’àrea de serveis socials, així com formació i inserció sociolaboral

-

Intervenir amb diferents serveis de recerca, formació i sensibilització vers la
millora de la prevenció.

-

Proveïment d’equipaments i serveis.

-

Cercar la complementarietat entre les entitats i les diferents xarxes del sistema
de benestar.

-

Desenvolupar una estructura de gestió integral de tots els recursos necessaris
per al desenvolupament dels projectes.

-

Treballar amb un equip interdisciplinari de professionals especialitzats.

Membres del Patronat
-

Domènec Domènech Roig, president

-

Bertomeu Mayoral Herrero, vicepresident 1r

-

Montserrat Anfrons Gubert, vicepresidenta 2a

-

Pere Molins García, secretari

-

Pilar Duró Vila, tresorera
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(…..) Soñaremos que de ahora en adelante se
llegue a la normalización de todas las
personas que luchan por un futuro mejor, que
pese a sus dificultades consiguen un trabajo
creativo (…..)

F.D
Usuari Llar Sant Martí
Fragment del Discurs de inauguració de l’ exposició AMB VEU PRÒPIA , 03/05/2011
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Serveis d’atenció a la infància i l’adolescència
La Fundació Ciutat i Valors gestiona serveis d’atenció a la infància i adolescència des
dels seus orígens l’any 2008.
Tipologia servei
Centres d’Acolliment
Pisos Assistits per a joves de 16
a 18 anys

Nom del servei
Centre d’Acolliment Mas Pins
Centre d’Acolliment Gaudí
Pisos Maragall

El 2011 ha estat un any de consolidació per als nostres serveis d’atenció a la infància i
l’adolescència:
Havent entrat en el segon any d’activitat del Centre d’Acolliment Gaudí
Inici de l’activitat del quart pis als Pisos Maragall
Reestructuració del Centre d’Acolliment Mas Pins per permetre una acció
educativa articulada en unitats convivencials.
Així doncs, aquest 2011 ha estat l’any en que tots els nostres serveis d’atenció a la
infància s’han consolidat a partir de la intervenció educativa en unitats convivencials
diferenciades, facilitant així una millor atenció a la individualitat i especificitat.
En aquest àmbit d’intervenció hem atès a 352 joves amb les següents xifres
d’ocupació:

Centre d'Acolliment Gaudí
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Pisos Assistits per joves de 16 a 18 anys Maragall
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Serveis socials especialitzats per adults: salut mental
El 2011 ha estat el tercer any d’activitat de la Llar Sant Martí.
Aquest servei ha atès 50 persones amb discapacitat derivada de malaltia mental.

Llar Residència Sant Martí per a
persones amb discapacitat derivada de
malaltia mental

99,40 % d’ocupació
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El 2011 ha estat l’any de clausura de l’exposició
itinerant Amb Veu Pròpia. El tancament va ser a
les mateixes instal·lacions de la Llar Sant Martí,
coincidint amb la celebració del tercer aniversari
de la Llar.
A partir d’una Comissió de Festes formada pels
residents de la Llar es va organitzar una festa
d’aniversari amb la participació de familiars,
persones de l’administració i entitats vinculades a
la residència entre d’altres.
Entre els tallers realitzats aquest any a la Llar
destaquem l’inici del nostre Hort Urbà, a la mateixa
terrassa de la Llar. Aquest ha comptat amb una alta
participació dels usuaris i esperem poder optar a noves
instal·lacions d’hort urbà.
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Serveis socials especialitzats per adults: atenció a les drogodependències
Els serveis d’atenció a les drogodependències de la Fundació Ciutat i Valors
consisteixen en dos pisos de reinserció anomenats Pisos Sant Martí. Aquests van iniciar
la prestació del servei l’any 1988, i el 2008 van canviar a les instal·lacions del carrer
treball, on es troben ara.
En aquest àmbit s’han atès 37 persones amb les següents xifres d’ocupació:

Servei residencial Sant Martí per a
persones amb drogodependències

93,68 % d’ocupació
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Serveis de suport als serveis penitenciaris
L’any 1996 s’inicia una col·laboració amb el servei de Justícia per a l’atenció a persones
en l’àmbit de la drogodependència. Aquest servei s’ubica en les instal·lacions dels Pisos
Sant Martí i aquest 2011 ha atès a 8 persones amb les següents xifres d’ocupació:

86,30 % d’ocupació

Serveis residencials Sant Martí per a
persones amb drogodependencies
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Equip Humà
Els i les professionals que han fet possible l’atenció d’aquestes persones han estat:

4% Personal de 2% Personal
administratiu
serveis i
manteniment

5% Personal
directiu

9% Personal
tècnic

80% Personal
educatiu i
auxiliars

Formació
Durant l’any 2011, s’ha promocionat la millora de la capacitació dels equips de tots els
serveis de l’entitat, per mitjà de la formació contínua interna o externa.
S’ha planificat la formació continuada amb els equips segons la detecció de necessitats
formatives, portant a terme accions de formació, amb caràcter intern, sobre:
- Pla d’incorporació: conèixer l’entitat
- Riscos generals de l’entitat i específics del lloc de treball
- Primers auxilis
- Programari informàtic Microsoft Office
- Programari informàtic Microsoft Windows
- Mediació i resolució de conflictes – Nivell 2
- El perfil de l’educador social als centres d’infants i adolescents
- L’acció tutorial
- Els menors al Marroc VI
- Formació en el lloc de treball
En total el nostre personal ha realitzat unes 2.660 hores lectives de formació interna o
externa, de les quals més d’un 83% (2.226 hores) incloses en la jornada laboral anual.
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Responsabilitat Social i Medi Ambient
La Fundació Ciutat i Valors ha iniciat aquest any 2011 la
definició i implantació de la Política de Responsabilitat Social
Corporativa, en col·laboració amb la consultora Exists.

Algunes de les estratègies implantades aquest 2011 han estat:
- Millora de la gestió del coneixement a partir de la re-definició del procés de
gestió dels recursos humans, concretament l’avaluació dels mateixos
incorporant la gestió per competències.
- Implantació de nous instruments per a la millora de la comunicació interna:
intranet corporativa
- Re-disseny de la imatge corporativa a partir de documents tècnics. Unificació
de criteris de disseny.
- Foment del comerç de proximitat al municipi a partir de la compra a proveïdors
del territori.
- Actualització d’estratègies per als consums responsables mediambiental i
socialment.
o Implantació de sistemes de recollida selectiva en tots els centres i
serveis
o Foment de la reutilització i reciclatge de tots els elements consumits
(papers, tòners, olis, etc).
o Integració de la normativa mediambiental en les normatives de
convivència
o Millores en les instal·lacions d’aigua per reduir-ne el consum
o Foment de l’assecatge natural per a l’estalvi energètic
o Noves mesures de climatització per a l’estalvi energètic
o Tallers i accions formatives per a la sensibilització dels usuaris vers la
cura i preservació del medi ambient.
- Alta al Cens d’entitats Catalanes de Voluntariat amb el número 001621-000
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Gestió econòmica

Distribució de la despesa 2011
7,88%
Despeses
financeres

Els comptes anuals
són auditats en una
auditoria
independent per
l’empresa Audiaxis i
registrats al
Protectorat de
Fundacions del
Departament de
Justícia.

0,17%
Despeses de
gestió

20,05% Serveis
exteriors
56,81%
Personal

10,29%
Aprovisioname
nts
4,79%
Immobilitzat
material

Procedència dels ingressos 2011
3,66%
Aportació
usuaris

0,49%
Subvencions

95,85%
Prestació de
serveis
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Agraïm la col·laboració de:

Amb el suport de:

-

Fundació Futbol
Club Barcelona
Agrupacions Escoltes de Catalunya
Mensalus
Cor d’Horta
Fundació Port Aventura
Espai Antoni Miró Peris
Photographic Social Vision
Patricia Esteve
I, especialment, a tots els voluntaris que milloren l’atenció que prestem

Partenariats i treball en xarxa
Col·laborem en l’enfortiment del 3r sector i, en concret:
Coordinadora de comunitats terapèutiques i pisos de reinserció per a
drogodepenents de Catalunya
La FCV és membre de la Junta Directiva ocupant el càrrec de vocal per
part del senyor Domènec Domènech i Roig.
Alhora, participem en el grup de treball de pisos de reinserció.

Associació Catalana de Llars de Salut Mental
L’entitat és membre de la Junta Directiva ocupant el càrrec de vocal per part del
senyor Domènec Domènech i Roig.
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La Fundació Mercè Fontanilles té establert un conveni de serveis infraestructurals amb
l’entitat, compartint despatxos i servei de recepció.
Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits.
L’entitat és sòcia des del 2010.

-

-

A més a més, aquest 2011 alguns coordinadors dels nostres serveis
de pisos assistits han participat en:
sessions de treball del Model Marc de Competències en Pisos Assistits per a
Joves
Sessions d’assessorament a partir dels Esmorzars temàtics de FEPA.

Som entitat sòcia de:
Unión Nacional de entidades de Ayuda al Drogodependiente

Discapacitat Intel·lectual de Catalunya
Aquest 2011 ens hem associat a:
Federació Catalana de Drogodependències
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