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La Fundació
Persona i Valors
Any de vinculació a la Coordinadora:

Dades 2019
Total:

99

2007

--> Persones ateses

Total:

4

3

Serveis residencials. Total: 44

--> 2

--> 1
Serveis:

ATENCIÓ

FORMACIÓ

OCUPACIÓ

La Fundació Persona i Valors ofereix atenció a persones i col·lectius en situació
de vulnerabilitat social des de la gestió, provisió i promoció de diferents
equipaments comunitaris i serveis socials. L’entitat exerceix la seva activitat
a les comarques de Lleida, cercant l’arrelament territorial, la proximitat comunitària
i la complementarietat entre entitats i xarxes del sistema de benestar.

2

1

--> Projectes gestionats

places

Atenció a la infància i adolescència. Total: 34

places

Atenció a persones grans amb dependència. Total: 30

places

Servei tècnic especialitzat

--> 1

Atenció a persones grans amb dependència

3

Col·lectius
Població atesa
per col·lectiu

Infància,
adolescència
i joventut

Persones
grans amb
dependència

Serveis residencials
03 Centres i serveis

44 Número de places

41 Persones usuàries

centre o servei

places

usuaris col·lectiu

%ocupació

crae llar vilanova

24

27

Infància, adolescència i joventut

100%

crae la xicoia

10

14

Infància, adolescència i joventut

90%

residència gent gran

30

53

Persones grans amb dependència

100%

Serveis residencials
Total:

41

Serveis tècnics especialitzats

Persones usuàries

01 Centres i serveis
centre o servei

centre de dia de gent gran

56%

44%

5

usuaris col·lectiu
5

Persones grans amb dependència

sub-tipus

Servei social especialitzat

A destacar

Serveis tècnics especialitzats
Total:

5 Persones usuàries

100%

·

·

Serveis generals:
Actualitzem la imatge corporativa de l’entitat (logotip, color i tipografia).
Ens traslladem a les noves oficines del Carrer Trajà de Barcelona.
Gestió d’equipaments:
Treballem amb les obres de Cervià de les Garrigues que ens permetran realitzar
el servei de Residència i Centre de Dia (Fundació Persona i Valors).

Persones usuàries

4

5

Equip humà Comptes
Els comptes clars

Segons gènere
Categoria professional
de la plantilla
31,9%

Pressupost anual: 2.272.014 €

Distribució de la plantilla
per gèneres

Tipologia d’ingressos
Procedència d’ingressos

66% Prestació de serveis
99,8% Finançament públic

33% Subvencions

1%

Donacions
privades

0,2% Finançament
privat

D'acord amb la legislació vigent i com una de les mesures de transparència i rendició de comptes, els comptes del 2019 són auditats
per Audiaxis auditories SPL, tancant-se l’informe dels comptes auditats del 2019, el juliol del 2020. I també, per donar compliment
a la llei de transparència, la informació es publica a la pàgina web de l'entitat.

1,4%
2,9%

Amb el suport i col·laboració

4,3%

1,4%
14,5%
0%
43,5%
Serveis
Personal administratiu
Personal qualificat
Diplomats
Llicenciats
Comandaments intermedis
Càrrecs directius
Alts càrrecs directius

6

HOMES 12 (18,18%)
DONES

54 (81,82%)

TOTAL

66

Formem part de
7

personaivalors.org
Carrer de Trajà, 14 (Interior)
Accés: Parc de la Font Florida
08004 Barcelona
Tel. 93 268 22 22 · piv@sinergia.org

Entitat membre de la Coordinadora Sinergia Social

