“És millor confiar i patir alguna decepció que
ser sempre desconfiat i tenir raó de tant en
tant. “

Neal A. Maxwell (1926-2004)
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Presentació
La Fundació Ciutat i Valors, amb l’encàrrec específic de desenvolupar serveis socials d’atenció a
les persones a la ciutat de Barcelona, després de 6 anys des de la seva creació per part de la
Fundació Mercè Fontanilles, ha seguit treballant, al servei de l’interès general de la població,
en el marc del grup Sinergia Social, amb l’objectiu de seguir generant + oportunitats d’atenció:




A la dependència per millorar a l’autonomia
A la infància i a l’adolescència
A les persones adultes en risc social

I en aquest sentit, posar de manifest la satisfacció per participar en la reordenació de serveis
socials d’atenció a la infància, que ha representat el tancament del centre Vilana el juny de
2012 i la posterior obertura dels següents serveis, mantenint el mateix nombre global de
places si bé prescindint d’unes instal·lacions obsoletes i aportant noves instal·lacions de forma
progressiva. Així s’han creat els següents serveis:






14 places al CRAE Casa Milà, reconvertint una de les plantes del C.A. Gaudí, en
CRAE, atès el disseny autònom de cada planta de l’edifici, per a nois de 12 a 18
anys.
Ampliació en 1 plaça dels pisos Maragall, transformant-los registralment en
CRAES, per a nois de 12 a 18 anys.
Creació del CRAE Portal de l’Angel amb 12 places, per a nois de 12-18 anys.
Resta pendent pel 2013 la creació del CRAE per a noies de 12 a 18 anys a
l’habitatge del C/ Santa Amàlia 66, adquirit per la fundació a tal efecte.

Així mateix, posar de manifest que la Fundació segueix treballant amb els objectius estratègics
2011-1015 del conjunt d’entitats, orientats a la millora de l’ocupació, objectiu que també s’ha
tingut molt present en les esmentades reordenacions de servei, invertint en l’ampliació dels
tallers Gaudí, a la planta baixa de l’edifici del C.A. Gaudí - CRAE Casa Milà, per tal de potenciar
la formació i a la creació de llocs de treball.
Finalment, destacar que, després del segon any d’implantació del Pla de Responsabilitat Social,
s’ha inclòs a la memòria la seva avaluació, al nivell d’aplicació C de l’estàndard GRI.

Domènec Domènech
Gerència institucional

Pepa Arqué
Direcció Tècnica i RRHH
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Pere Molins
Gerència administrativa

A la Llar Sant Martí
Ha arribat un igualadí.
Igualadí de naixement,
Barceloní de sentiment.
Es diu Ramón.
L’estima tot el món
Comparteix amb els companys,
Il·lusions i afanys.
És alegre i està content.
És positiu i valent.
A la Llar Sant Martí
Ha arribat un nou veí.

Ramón Bosch
Usuari de la Llar Sant Martí
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Missió

Visió

Valors

Social

Comunitària

Oferir serveis d’atenció a les persones
en l’àmbit dels serveis socials i
ocupacionals d’acord amb les seves
necessitats

Orientar totes les actuacions a la
incorporació social de la persona,
comptant amb la capacitat integradora
de la comunitat

Interinstitucional

De col·laboració

Participar de forma significativa en el
desenvolupament del Sistema Català de
Serveis Socials, entenent que és una
responsabilitat no només de les
administracions públiques, sinó, també,
de tota la societat

Desenvolupar projectes compartits
propers al territori, cercant una major i
millor cobertura de les necessitats
socials, vers a la satisfacció tant dels
usuaris com dels agents implicats, des
d’una
òptica
de
sinergia
complementària entre els sectors
públic, social i mercantil responsable.

Organitzacionals

De millora contínua

Compartint els valors no lucratius propis
del interès general, que ajuden al
desenvolupament equilibrat de les
persones i del seu entorn, es posen al
servei de la comunitat un conjunt de
recursos humans, materials i funcionals.

El compromís amb la societat implica un
compromís constant amb la millora
contínua, tot desenvolupant un sistema
de gestió que promogui i avaluï la
qualitat de tota la organització i dels
seus serveis

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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La implantació territorial
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Com ens organitzem
La Fundació Ciutat i Valors forma part de la Coordinadora Sinergia Social, compartint recursos,
experiència i centralització de serveis comuns amb altres entitats socials territorialitzades i
especialitzades en els seus respectius camps d’activitat, configurant el següent marc
organitzatiu:

La Fundació Ciutat i Valors, com a entitat especialitzada en l’atenció a col·lectius en risc a la
ciutat de Barcelona, gestiona diferents serveis i equipaments amb la finalitat última
d’aconseguir la inclusió social i laboral dels nostres usuaris.
La organització de la Fundació Ciutat i Valors i la seva integració al grup de la Coordinadora
Sinergia Social ha estat una línia de treball prioritària aquest 2012, essent un objectiu del Pla
estratègic 2011 i 2015 de l’entitat, cercar la forma d’organització més eficaç i eficient, objectiu
compartit amb la resta d’entitat del grup.
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Tal i com es veu en l’organigrama, la Fundació Ciutat i Valors disposa de les següents línies
d’activitat:

Infància i adolescència

Serveis socials especialitzats en adults
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Dades d’Activitat
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
Centres Residencials d’Acció
Educativa

Nom del servei
Centre d’Acolliment Mas Pins
Centre d’Acolliment Gaudí
Pisos Maragall
CRAE Casa Milà
CRAE Portal de l’Àngel

El 2012 ha estat un any de creació de nous serveis i reordenació de places públiques:
 Iniciem serveis del CRAE Casa Milà el mes de setembre, ubicat a la tercera planta
de l’edifici gaudí
 Iniciem l’activitat del CRAE Portal de l’Àngel el 17 de desembre de 2012.
 Reduïm places del Centre d’Acolliment Gaudí
 Ampliem places als Pisos Maragall

Així doncs, la línia de serveis d’atenció a la infància i l’adolescència de la Fundació Ciutat i
Valors s’ha ampliat, passant de 90 places a 108 places per a joves de 12 a 18 anys, en diferents
modalitats de prestació.
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En aquest àmbit d’intervenció hem atès a 347 joves amb les següents xifres d’ocupació:

Ocupació dels serveis
CA Mas Pins

90,65%

CA Gaudí

94%

Pisos Maragall

98,49%

CRAE Casa Milà

87,94%

CRAE Portal de
l'Àngel

58,3%
0

Servei/ Centre

20

40

Places

60

Usuaris atesos

80

100

PE100
Places equivalents en 100%
d’ocupació

CA Mas Pins
CA Gaudi
Pisos Maragall
CRAE Casa Milà
CRAE Portal de l’Àngel

30
28
24
14
12

138
144
43
15
7
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27,19
26,32
23,63
12,31
6,99

Serveis socials especialitzats per adults: salut mental
Aquest servei ha atès 46 persones amb discapacitat derivada de malaltia mental.

Ocupació del servei

Llar Resdiència Sant Martí

99,94%

0

Servei/ Centre

Places

20

40

Usuaris atesos

60

80

100

PE100
Places equivalents en 100%
d’ocupació

Llar Residència Sant Martí

45

46

44,97

Glòria Conde, resident a la Llar Sant Martí ha estat
finalista del primer concurs de postals nadalenques de
l’Associació Catalana de Llars de Salut Mental amb
aquesta postal.
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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 42 persones amb les següents xifres d’ocupació:

Ocupació del servei

Pisos Sant Martí

99,16%

0

Servei/ Centre

20

Places

40

60

Número d’usuaris

80

100

PE100
Places equivalents en 100%
d’ocupació

Pisos Sant Marti

15

42

14,87

El Conveni de col·laboració amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials per a la gestió
d’aquest projecte s’ha renovat durant el 2012 per a tres anys més.
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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. La col·laboració finalitza aquest any 2012 per la finalització de
la subvenció del programa per part del Departament de Justícia.
Aquest servei s’ubica en les instal·lacions dels Pisos Sant Martí i aquest 2012 ha atès a 6
persones. Cal tenir en compte que tot i la finalització de la subvenció, la Fundació Ciutat i
Valors va oferir als usuaris que eren al servei la possibilitat de continuar amb nosaltres fins la
finalització del seus programa i els 6 usuaris van aprofitar aquesta oportunitat.

Ocupació del servei

Pisos Sant Martí

95,04%

0

Servei/ Centre

20

Places

40

Usuaris atesos

60

80

100

PE100
Places equivalents en 100%
d’ocupació

Pisos Sant Marti

4

6

15

3,80

Qualitat i millora contínua
La Fundació Ciutat i Valors compta des de l’any 2009, amb el certificat de gestió de la qualitat
d’acord amb els paràmetres de la norma ISO 9001:2008, amb número EC2647/06 per Applus,
per a les activitats de:
- Gestió de serveis socials: establiments residencials, habitatges amb serveis comuns,
equips de valoració del maltractament infantil, servei d’ajuda a domicili.
- Gestió de serveis de formació i inserció sociolaboral
Com cada any l’entitat ha fet les auditories internes i externes requerides, essent el 2012 l’any
que hem renovat amb èxit la certificació.
Els resultats assolits respecte els tres eixos d’objectius plantejats han estat:
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Responsabilitat Social Corporativa
La nostra política
La Política de Responsabilitat Social de la Fundació Ciutat i Valors es definida per la
Coordinadora Sinergia Social i per tant compartida amb la resta d’entitats del grup. Entitats
que, és dediquen des de l’any 1986 a la gestió de serveis socials especialitzats i serveis de
formació i inserció laboral, sempre al servei de l’interès general.
Des d’aquesta perspectiva d’interès general, es defineix la missió de l’entitat, oferint serveis
d’atenció a les persones en l’àmbit dels serveis socials i ocupacionals d’acord amb les seves
necessitats, orientant totes les actuacions a la incorporació social de la persona, comptant
amb la capacitat integradora de la comunitat.
Des d’aquesta mateixa perspectiva d’interès general elaborem per segon any la memòria de
responsabilitat social corporativa (RSC), entenent que les entitats no lucratives o del tercer
sector som, per definició, les primeres que actuem cercant el benefici social i, per tant, des
d’un compromís i una responsabilitat social corporativa inherent als nostres fins.
D’acord amb la nostra missió, els principals eixos del nostre Pla de Responsabilitat Social són:
- Desenvolupem una política econòmica que cerca la solvència de l’entitat basada en la
transparència dels ingressos i les despeses.
- Promocionar la contractació de proveïdors locals seguint criteris d’avaluació i
homologació.
- Fomentar entre els nostres treballadors l’ús responsable de les energies basant-nos en
la reducció de consums, la reutilització i el reciclatge.
- Potenciar la dimensió ambiental en la nostra tasca educativa amb els nostres usuaris.
- Implantar criteris d’eficiència energètica en els nostres centres de treball.
- Participar activament en l’enfortiment del tercer sector social de Catalunya i en el
desenvolupament del Sistema Català de Serveis Socials, entenent aquest com una
responsabilitat de tota la societat.
- Garantir una igualtat entre homes i dones, una seguretat, estabilitat i condicions
laborals per als nostres treballadors i treballadores.
- Vetllar per una capacitat tècnica òptima en el nostre equip humà.
- Establir canals de participació interna i una estratègia de comunicació externa.
El grau d’assoliment d’aquest principis s’avaluarà amb la memòria anual
de responsabilitat social corporativa segons el Nivell d’Aplicació C de
l’estàndard GRI.
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Les nostres accions en matèria de RSC 2012

Medi Ambient

Persones
usuàries

Voluntariat

Formació

Proveïdors

• Implantació de sistemes de comunicació electrònica per la
disminució del consum de paper (Intranet corporativa)
• Disminució en el consum de tintes

• Implantació de plans de millora en els espais d'assemblea per
incrementar la quantitat i qualitat de la participació de l'usuari
• Actualització dels processos de satisfacció dels usuaris per
millorar la recollida de la seva percepció vers el servei. Incloent la
percepció dels familiars

• Augment del nombre de voluntaris a la nostra entitat

• Increment de les accions formatives gestionades des del Centre
de Gestió, fent formació especialitzada per equips
• Increment del número d'estudiants de pràctiques en els nostres
centres de treball, per contribuir en l'especialització del sector i la
formació de nous i futurs professionals
• Incrementar el número de proveïdors amb plans de
responsabilitat social

18

La cadena de valor

S’ha visualitzat de dalt (proveïdors) cap a baix
(distribuïdors i clientela, consumidors/es o usuaris) la
cadena de valor.

Diàleg amb els grups d’interès
S’entén per grups d’interès aquelles persones o grups de persones que:
Són o poden ser impactades,
positivament o negativament,
per les activitats de la
organització.
Tenen o poden tenir impacte,
positiu o negatiu, sobre les
activitats de la organització
Per a la identificació dels grups
d’interès hem tingut en compte:
Qui té relació contractual
amb la organització
Qui es beneficia de l’activitat
de la organització
Qui es pot veure afectat
negativament per la
organització
Qui pot beneficiar o afectar
negativament a la
organització
Qui es relaciona de manera
col·laborativa amb la organització
Si hi ha algú amb qui la organització tingui una situació de confrontació
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Caracterització dels grups d’interès

Grup d’interès

Inter/Extern

Vincle
contractual
Si
Si
Si
Si

Impacte de FCV

Impacte en FCV

Mig/Alt
Alt
Mig
Alt

Alt
Alt
Mig
Alt
Mig

Mig
Mig
NA
Alt

Patronat
Plantilla
Voluntariat
Persones
usuàries
Proveïdors

Intern
Intern
Intern
Extern
Extern

Si

Administracions
públiques
Tercer Sector
Comunitat Local
Medi Ambient
Proveïdors de
finançament

Extern

Si

Baix o Mig,
depèn del
proveïdor
Mig

Extern
Extern
Extern
Extern

Si
No
No
Si

Mig/Alt
Mig
Baix
Baix

Alt

La caracterització dels grups d’interès ens permetrà prioritzar-los i establir el nivell de relació
desitjat amb cadascun d’ells. Els grups prioritaris són els que requeriran nivells de relació més
intensos.
Establiment del nivell de relació
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Mecanismes de comunicació interns
La comunicació a la Fundació Ciutat i Valors presenta circuits ascendents, descendents i
horitzontals, així com espais fixes de participació com són:
En la comunicació horitzontal tenim:
Grups de millora intercentres en el que s’escull un tema de treball en el que
representants de tots els centres i serveis fan les seves aportacions, aquest any 2012
s’ha realitzat un grup de millora intercentres i s’han dissenyat 4 grups de millora que
s’implantaran al 2013.
Un altre instrument de comunicació interna horitzontal que s’ha dissenyat al 2012 i
resta pendent la implantació al 2013 és el grup de treball d’intranet en el que
participen tots els treballadors de les entitats.
Altres mecanismes de relació amb les plantilles, tant ascendents com descendents:
Reunions periòdiques de la direcció de l’entitat amb les direccions de servei
(mensuals) per tractar: criteris tècnics sobre el servei, criteris i polítiques laborals de
l’entitat, gestió econòmica, etc.
Reunions de les direccions amb els seus equips (setmanals o quinzenals): criteris
tècnics sobre el servei, criteris i polítiques laborals de l’entitat, anàlisi tècnic i de
qüestions ètiques que porta a terme el servei, etc.
Reunions anuals de direcció amb el personal dels centres: resultats generals de
l’entitat, nous serveis, valors, etc.
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Pràctiques Laborals
80
92
Entre personal contractat i personal voluntari la Fundació Ciutat i Valors compta amb una
organització de 172 persones, de les quals un 46% són de sexe masculí i el 54% restant de sexe
femení, apropant-nos doncs a la paritat de sexes.
Personal voluntari
Entre aquestes persones l’entitat compta amb un total de 6 voluntaris, dels quals 2 són homes
i 4 dones.
Categoria professional

2,91%
3,49%

4,07%

5,81%

Personal educatiu i auxiliars
d'atenció directa
Personal tècnic

Personal de serveis i
manteniment
Personal administratiu
Personal directiu
83,72%

D’acord amb la línia d’activitat dels serveis gestionats per la Fundació Ciutat i Valors,
d’atenció directa a col·lectius en risc d’exclusió social, el gruix de la plantilla de
professionals es situa en la categoria de personal educatiu i auxiliars d’atenció directa.
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Segregació per categoria professional
100%
90%
80%
70%

50%

57,14%

60%

60%

83,33%

50%

100%

40%
30%
20%

Dona
50%

42,85%

40%

10%

Home

16,66%

0%
Personal
educatiu i
auxiliars
d'atenció
directa

Personal
tècnic

Personal de
Personal
serveis i
administratiu
manteniment

Personal
directiu

Observant la distribució dels professionals per sexe en cadascuna de les categories
professionals de la Fundació Ciutat i Valors s’observa una paritat exacta en la categoria de
personal educatiu i auxiliars d’atenció directa. Aquesta és la categoria més nombrosa a
l’entitat i alhora, són els que amb funcions d’intervenció directa actuen com a referents
directes dels usuaris atesos, molts dels quals tenen en els nostres serveis la substitució de
la llar i per això, es cerca la disponibilitat de referents d’ambdós sexes.
Ens apropem també a la paritat en les categories de personal tècnic i personal directiu, al
contrari que en el personal de serveis i manteniment i personal administratiu que hi ha un
domini de la presència femenina.
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Tipus de contracte

Contractes indefinits

Homes

Contractes eventuals

29%

31%
71%

69%
Dones
En ambdós sexes és majoritària la modalitat de contracte
indefinit, essent també la principal tipologia de contracte de la
Fundació Ciutat i Valors. El percentatge d’eventualitat rau en què
la principal categoria professional de l’entitat és la de personal
educatiu i auxiliars d’atenció directa, personal que en cas de
vacances i substitucions s’han de substituir. Les suplències es fan
amb contractes eventuals.

32%

68%

Edat de la plantilla
≤30

30-50

≥50

Homes
10%

10%

12%

22%

78%

Dones
68%
10%
30%

La franja majoritària de la plantilla de la Fundació
Ciutat i Valors és la de 30 a 50 anys, essent la edat
predominant en ambdós sexes
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60%

Seguretat i salut al treball
Els aspectes analitzats, els ratis i les corresponents fórmules són els
que estableix la versió G3.1 de la Guia GRI, més concretament als
protocols dels indicadors de pràctiques laborals (indicador LA7)

ASPECTE ANALITZAT
Accidents laborals

RÀTIO
IR

Malalties professionals

ODR

Dies perduts

IDR

Absentisme

AR

FÒRMULA
(Núm. Accidents laborals /
Núm. hores treballades) *200.000
(Núm., malalties laborals/
Núm. Hores treballades)*200.000
(Núm. Dies no treballats per accident/malaltia
laboral/
Núm. Dies de treball)*200.000
(Núm. dies no treballats per qualsevol motiu/ Núm.
dies de treball)*200.000

El factor 200.000 és el resultat de 50 setmanes laborals de 40 hores per cada 100 persones en
plantilla. Així doncs, la taxa resultant queda vinculada al número de persones en plantilla i no
al número d’hores.
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ACCIDENTS LABORALS
Dones
Hores treballades
164.146,5
Accidents laborals 2
IR: 2,43
Homes
Hores treballades 142.033,5
Accidents laborals 3
IR 4,22

Accidents laborals
5

4,22

4

3

2,43

2

1

DIES PERDUTS
Dones
Hores treballades
164.146,5
Dies no treballats per accident/
malaltia laboral 33
IDR 40,20
Homes
Hores treballades 142.033,5
Dies no treballats per accident/
malaltia laboral 29
IDR 40,83
MALALTIES PROFESSIONALS
Dones
Hores treballades 164.146,5
Malalties professionals 0
ODR 0
Homes
Hores treballades 142.033,5
Malalties professionals 0
ODR 0

Homes

Dones

Dies Perduts
41

40,83

40,2

Homes

Dones

31
21
11

1

Absentisme
12000
10000

ABSENTISME
Dones
Dies treballats
20.518,31
Dies no treballats per qualsevol
motiu 704
AR 10.108,04
Homes
Dies treballats
17.754,18
Dies no treballats per qualsevol
motiu 1037
AR 7.930,52
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0

8000

10108,04
7930,52

6000
4000
2000
0
Homes

Dones

Formació
Promig d’hores de formació a l’any per treballador/a, desglossat per categoria professional
HOMES
DONES
Personal educatiu i aux. d’atenció directa
14,03
12,24
Personal tècnic
11,25
33,75
Personal de serveis i manteniment
0
0
Personal administratiu
0
2,00
Personal directiu
58
28
PROMIG TOTAL
14,15
Llistat de participació en jornades i congressos
- La participació de la societat civil en
- L’ètica aplicada als serveis socials del
l’execució penal de Catalunya, de la Taula
Consorci de Serveis Socials de Barcelona
de participació social
Bones pràctiques sobre la participació
- VIII Jornada de la Federació Catalana de
infantil del Consorci de Serveis Socials de
Drogodependències
Barcelona i la Direcció General d’Atenció a
- Jornada del Mercat Laboral, col·lectius en
la Infància i l’Adolescència
risc i ocupabilitat: quin model volem per a La documentació d’estrangeria del jovent
Catalunya de Entitats Catalanes d’Acció
extutelat de l’Àrea de Suport al Jove
Social- ECAS
Tutelat i Ex-tutelat
- I Jornada compartida entre el Sistema de El Nou reglament de la llei d’estrangeria
Protecció i el de salut mental: infàncies i Pacte per la Infància de Catalunya
adolescències tutelades del Departament Perspectives d’innovació en l’àmbit dels
de Benestar Social i Família
serveis socials i la infància vulnerable de la
- Abús sexual infantil, deixant enrere la
Direcció General d’Atenció a la infància i
invisibilitat de la Fundació Vicki Bernadet
l’adolescència
- III Jornada Multidisciplinària el menor
Trastorns de la conducta en
institucionalitzat: aspectes mèdics,
l’adolescència: característiques i
psicològics i jurídics de la Societat
intervenció
Catalana de Pediatria
PNL en la comunicació amb nens/es i
- Jornada de Bones pràctiques: la
adolescents del Consorci de Serveis Socials
participació dels infants als CRAES i
de Barcelona
Centres d’Acolliment del Consorci de
Com orientar el treball en xarxa amb les
Serveis Socials de Barcelona
mares i pares? Del IIV Fòrum Interxarxes
de la Diputació de Barcelona
Així com, tres dels directors i directores dels serveis d’atenció a la infància i l’adolescència
han participat en el Postgrau de direcció de centres de protecció a la infància i
l’adolescència de la DGAIA i la Universitat Ramón Llull – Pere Tarrés.
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Aspectes econòmics
Dimensions de l’organització
Ingressos nets
Patrimoni net
Passiu corrent
Quantitat d’operacions
Quantitat de serveis prestats
PE100
Places equivalents en 100%
d’ocupació
PU
Persones usuàries
PA
Persones assistents

6.373.386,83€
2.431.374,39€
3.970.680,19€
No aplica
160,08

A la Fundació Ciutat i Valors s’aplica el
Pla de comptabilitat de les fundacions i
les associacions subjectes a la
legislació de la Generalitat de
Catalunya,
aprovat
pel
Decret
259/2008, de 23 de desembre.
Les xifres recollides en aquesta
memòria són provisionals, ja que tal i
com estableix la legislació vigent,
l’exercici econòmic es presenta al juny
del 2013, desprès de l’auditoria
comptable.

0
0

Els comptes del 2012 seran auditats
per l’empresa Audiaxis auditores SLP.

Fonts de finançament
1
2
3
4
5

Consorci de Serveis Socials
Departament de Benestar Social i
Família
Aportacions d’usuaris i donacions
Departament de Justícia
Administració pública- altres
TOTAL

5.049.669,52€
1.071.584,20€
224.300,79€
21.693,75€
6.138,57€
6.373.386,83€
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Distribució de la despesa
1
2
3
4
5
6
7

Personal
Despeses corrents i serveis
Aprovisionaments
Financeres
Amortitzacions d’immobilitzat
material
Despeses de gestió
Ajuts concedits als usuaris
TOTAL
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3.543.039,76€
654.904,84€
549.223,51€
357.155,09€
310.625,47€
281.540€
210.554,20€
5.907.042,87€

Amb el suport de:

Agraïm la col·laboració de:
Fundació Futbol Club Barcelona
Fundació Port Aventura
Zoo de Barcelona
Aquàrium de Barcelona

Agrupacions Escoltes de Catalunya
Mensalus
Cor d’Horta
Photographic Social Vision

Caixa Fòrum
EICA
Illa Fantasia
Farmàcia Bolívia

I, especialment, a tots els voluntaris que
milloren l’atenció que prestem!
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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, la direcció del servei dels Pisos Sant Martí participa en els grups de
treball.
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.
Alhora, la direcció de la Llar Sant Martí participa en els grups de treball.

Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits.
L’entitat és sòcia des del 2010.

Unión Nacional de entidades de Ayuda al Drogodependiente
Som entitat sòcia

Discapacitat Intel·lectual de Catalunya
Som entitat sòcia

Federació Catalana de Drogodependències
Som entitat sòcia
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Entitat certificada amb el número EC2647/06 per:

