Fundació Ciutat i Valors

Memòria d'activitats i
Responsabilitat Social

2018

Via Laietana, núm. 54, 1-1a · 08003 Barcelona
Tel: 932 682 222 · fcv@sinergia.org
ciutativalors.org

Fundació Ciutat i Valors (FCV)
Àmbit Territorial: Ciutat de Barcelona
Any de Vinculació a l’Associació
Coordinadora Sinergia social: 2007
Tipus d'entitat i àmbit d'intervenció:
Entitat no lucrativa en l’àmbit de
prestació de serveis Socials, formatius i
d’inserció sociolaboral
Objectiu específic 2018
• Gestió de nous serveis en modalitat
de contracte d’emergències:
- Pis Portal de l’Àngel
• Gestió de sobreocupació en els serveis
d’atenció a la infància

_
S'ha donat resposta a
2.802 persones
Augmenta amb 8 places més el servei d’atenció
a la infància i l’adolescència
S’inicia el servei per a l’emancipació de joves
tutelats i ex-tutelats PAJ Portal de l’Àngel, amb
una capacitat de 8 places per a joves.

Dades d’Activitat
Servei Residencial
08 Centres i Serveis
centre o servei

171 Número de Places
places

447 Persones Usuàries

usuaris col·lectiu

%ocupació

pe

ca mas pins

30

108

Infància, adolescència i Joventut

151,80%

45,5

ca gaudí

28

127

Infància, adolescència i Joventut

123%

34,6

crae casa milà

14

26

Infància, adolescència i Joventut

111%

15,5

crae maragall

25

53

Infància, adolescència i Joventut

100,94%

25,2

portal de l'àngel

8

8

Infància, adolescència i Joventut

llar sant martí

45

49

Persones amb Malaltia Mental

95%

7,6

100%

45,0

pisos sant martí

16

60

Persones amb Drogodependència

94%

15,1

pisos sant martí-justicia

5

16

Persones que compleixen mesures Judicials

71%

3,5

322 (72%)

Infància, adolescència i joventut

49 (11%)

Persones amb Malaltia Mental

60 (13%)

Persones amb Drogodependència

16 (4%)

Persones que compleixen
mesures judicials

Dades d’Activitat
Servei No Residencial
01 Centres i Serveis

2.355 Persones Usuàries

centre o servei
punt d'assessorament energètic

usuaris col·lectiu
2.355

Diversos públics; serveis d’Inserció laboral i sensibilització

2.355 (100%)

Infància, adolescència i joventut

Recursos Econòmics

Recursos Humans

Volum Econòmic
Pressupost anual: 8.278.463,37€

Categories i tipus de contracte

Prestació de serveis
(93,16%)

Subvencions
(3,78%)

Finançament Públic
(96,80%)

Donacions privades
(3,05%)
Finançament Privat
(3,20%)

Alts Càrrecs Directius
Càrrecs Directius
Comandaments Intermedis
Llicenciats
Diplomats
Personal Qualificat
Personal Administratiu
Serveis

Dones

Homes

1
3
2
9
37
32
4
5

2
2
1
2
39
37
2

51,7%

48,3%

93

D'acord amb la legislació vigent i com una de
les mesures de transparència i rendició de
comptes, els comptes del 2018 són auditats
per Audiaxis auditories SPL, tancant-se
l’informe dels comptes auditats del 2018, el
juliol del 2019.
I també, per donar compliment a la llei de
transparència, la informació es publica a la
pàgina web de l'entitat.

2%
3%
2%
6%
43%
39%
2%
4%

87

Formació
Accions de formació específica
Accions de formació transversal
Accions de formació PRL

27
13
3

Mitjana d’hores de formació per treballador segons categoria
Personal Administratiu
Personal Educatiu
Personal Tècnic
Personal Directiu

Dones

Homes

25,5
15,0
23,2
26,5

24,2
15,0
30,0

_
Més del 55% de les persones que formen cada
equip de treball, han rebut formació continuada.

EL 21 DE JUNY CELEBREM ELS
10 ANYS DEL CENTRE. LLAR
RESIDÈNCIA I PISOS REINSERCIÓ
La festa va comptar amb la presència dels
residents, professionals, amics i amigues,
famílies. Es va iniciar amb la benvinguda als
convidats, visitan el centre i una exposició de
treballs. Seguidament la Directora del Centre
Llar Sant Martí la Sra. Mar García va fer un
parlament de benvinguda i d'inici a la festa.
Els residents i els professionals del Centre
"Les Merles de Sant Martí" van presentar
Les aventures de Pere Pa. I Finalmente es
va gaudir d'un berenar per a tots i totes els
presents.

TROBADA AMB EL CÒNSOL
DEL MARROC
Aquest any amb el viatge anual que fem amb
el lema "Jornades Conèixer ...." hem tornat
al Marroc, visitant i coneixent de primera
mà a famílies i el funcionament de Centres,
d'aquesta manera afavorint el coneixement
mutu de professionals i coneixent la realitat
de la zona. Concretament de Fes, Rabat,
Moulay Bousselham i Tànger.
Hem volgut comentar les sensacions del
nostre viatge al cònsol del Marroc, el Sr. Fares
Yassir, que ens va atendre en una agradable
trobada.

Óscar
punt d'assessorament energètic

Salah
ca gaudí

«El servei m'ha semblat força útil,
ara entenc millor les meves factures
i puc actuar-hi amb conseqüència».

«Tenim un equip de futbol 7,
m'agrada jugar de davanter com ho
fa el Messi.»

Amb el suport de:

departament de treball, afers socials i famílies

departament de justícia

ministeri de sanitat, consum i benestar social

servei d'ocupació de catalunya

diputació de barcelona

consorci de serveis socials de barcelona

ajuntament de barcelona

fundación estatal para la formación en el empleo

iniciativa d'ocupació juvenil
unió europea - fons social europeu

àrea de suport als joves tutelats i extutelats

obra social la caixa

federació d’entitats amb projectes i pisos assistits

federació catalana de drogodependències

discapacitat intel·lectual de catalunya

associació catalana de llars de salut mental

federació d'entitats d'atenció a la infància i
l'adolescència

coordinadora de comunitats
terapèutiques i pisos de reinserció i centres
de dia per a drogodependents de catalunya

fundació mensalus

parc del tibidabo

Formem part de:

En col·laboració amb:

photographic social vision

fundació banc de recursos

creu roja

apropa cultura
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