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Assistencials
ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Associació Alba

+ per als que tenen -. programa de suport per a
persones drogodependents sense recursos

El projecte executat per l’Associació Alba ha actuat com a servei d'emergència anticrisi adreçat a
persones drogodependents a la ciutat de Terrassa, amb l'objectiu de millorar les seves condicions de
vida en els moments de més vulnerabilitat. S'han dut a terme accions d'acolliment temporal
d'urgència per a persones sense recursos, servei d'higiene personal i bugaderia, repartiment de lots
d'aliments i roba, suport psicològic i emocional i assessorament i orientació sobre recursos.
Es tracta d'un servei que ja existeix a l'entitat des de fa 7 anys, i se li ha afegit el servei de llit
d'emergència, de creació específica amb els fons de la Marató de la Pobresa, amb la intenció de
pal·liar les condicions de vida de persones en situació d'extrema vulnerabilitat.
S'han acollit un total de 31 persones als serveis d'urgència del projecte. S'han repartit 795 lots de
menjar i se n’han beneficiat 81 persones. S'han fet 119 atencions en dutxes, 150 en bugaderia i 28
atencions de rober.
L'Associació continua amb les mateixes infraestructures que possibiliten una continuïtat del
programa finançat per la Marató durant el 2012-13.

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Associació Banc dels Aliments de Lleida

Desenvolupament de la cadena solidària del Banc dels
Aliments de Lleida

El projecte del Banc dels Aliments de Lleida es va plantejar com a objectiu principal diversificar les
fonts d'entrada d'aliments per a la seva distribució social, intentat trobar mecanismes que nodreixin
la cadena proveïdor - banc - entitat social - usuaris finals.
Aquest objectiu s'ha desenvolupat a través d'accions comercials per incorporar proveïdors d'aliments
i a través de l'adequació de la seu logística de distribució dels aliments.
El projecte s’ha creat ad hoc per donar resposta a les bases plantejades per la Marató de la pobresa.
S'ha fet un esforç en la innovació i progrés de la idea de projecte tradicional del Banc dels Aliments.
L'ampliació de la nau i actualització de la seva cobertura logística ha permès incrementar en un 47%
la distribució a la demarcació, de 503 tones d’aliments a 740.
També s'ha incrementat les donacions provinents d'entitats privades, de 144 tones a 192. S'ha
incrementat en un 249% la captació de productes frescos.
Pel que fa a les col·laboracions, s'han incorporat 23 noves empreses proveïdores de forma estable, i
fins a un total de 48 en donacions esporàdiques
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ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Associació Local d'Entitats per la Inclusió

Menjadors comunitaris La Trobada

El projecte de l’Associació Local d’Entitats per la Inclusió La Trobada s'ha definit com la creació d'un
restaurant amb menjars diaris on el pagament es podia fer en diners o en temps, per donar cabuda a
les necessitats de les persones amb més dificultats econòmiques. Així, s'han format i incorporat
persones en risc d’exclusió social per ajudar a les tasques del restaurant, que rebien menjars a canvi
de la seva activitat, i potenciant d'aquesta manera la posada en marxa de recursos personals per part
dels usuaris del projecte.
Es tracta d'un projecte creat expressament per a la Marató per la pobresa, amb la finalitat de donar
solucions innovadores a les conseqüències de la crisi econòmica. Ha esdevingut un recurs nou i
sorprenent per a la comunitat més pròxima.
Des de la posada en marxa del restaurant, l’abril del 2013, s’hi han incorporat un total de 50
persones com a clients del temps.
En els primers 6 mesos de projecte s'han servit un total de 6.325 menjars, i es preveu d’arribar als
12.000 menjars en finalitzar el primer any de funcionament. Aquests menjars s'han servit en taules
barrejades entre clients del temps i convencionals, i s’ha produït un efecte normalitzador entre els
clients del temps. S'han incorporat voluntaris entre els clients convencionals. Les entitats que hi
deriven usuaris valoren positivament el canvi d'actitud observable en aquests d'ençà a la seva
incorporació al projecte.
Donat que el projecte comporta una idea de negoci que demana temps per a la seva consolidació i
viabilitat, un cop finalitzada l'aportació de la Marató per a la inversió en la posada en marxa, s'aposta
per la continuïtat del projecte amb les aportacions dels comensals al restaurant.

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Càritas Diocesana de Girona

Els Centres de Distribució d'Aliments (CDA). Una resposta
col·lectiva al servei de les persones en situació de pobresa
econòmica

El CDA (Centre de Distribució d'Aliments) és un recurs de distribució alimentària impulsat
conjuntament entre Càritas Girona i el Banc dels Aliments, orientat a garantir el dret a l'alimentació i
a implicar i capacitar els participants, ja que, a més de dur a terme un repartiment d'aliments entre
famílies en situació de vulnerabilitat, s'ha apoderat persones beneficiàries mitjançant l'establiment
de contractes laborals i s'ha format els usuaris per fomentar la seva autonomia.
El projecte CDA a Girona existeix des de l'any 2009. Els fons aportats per la Marató de la pobresa han
servit per multiplicar el seu efecte i ampliar la seva cobertura a més famílies sol·licitants del servei.
S'ha atès un total de 1.000 famílies, que representen uns 3.000 beneficiaris. El projecte s'ha
implantat a 4 municipis de les comarques de Girona. S'han repartit 9.000 cistelles amb aliments
bàsics. S'han dut a terme 4 activitats de capacitació i 6 accions formatives, en les quals han participat
60 persones.
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S'han recollit 9.000 kg de menjar i s'ha gestionat les aportacions dels aliments del Ministeri
d'Agricultura: 45.000 kg de menjar. Aquest recapte ha permès estalviar 30.000 euros en compra
d'aliments. Per altra banda, s'han ofert 4 llocs de treball per a 4 persones en situació de risc social, i
s'han fet 18 itineraris personalitzats, i s’han incorporat 8 accions formatives entre els itineraris.
El projecte preveu la continuïtat durant aquest nou any i s’afegeixen 4 nous centres de distribució als
6 ja existents a les comarques gironines.

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Càritas Diocesana de Tarragona

Sopa de Lletres

El projecte de Càritas Tarragona s'ha centrat a proporcionar un servei digne i de qualitat per a la
cobertura de les necessitats alimentàries de les persones en situació de precarietat econòmica, així
com reforçar la dimensió promocional i educativa de les persones beneficiàries. Aquests objectius
s'han perseguit a través d'accions de distribució d'aliments i també a través de la participació en 4
mòduls formatius: economia domèstica, cuina i alimentació, neteja i alimentació de la llar i habilitats
socials.
El programa SOPA de LLETRES ha estat creat ad hoc per a la convocatòria de la Marató, i tenia per
objectiu sumar al tradicional servei de distribució d'aliments de Càritas la incorporació del vessant
formatiu, capacitador i apoderador dels beneficiaris del programa.
S'han atès un total de 7.226 persones, provinents de 1.918 famílies, d'un total de 2.058 sol·licituds.
102 persones han participat en els mòduls formatius.
L'impacte generat a partir de la implantació del projecte s'ha traduït en una millora de l'alimentació
quotidiana de les famílies participants, una millora de les competències associades a la gestió dels
seus recursos, una corresponsabilitat en el benefici comú a través de les aportacions al projecte i una
contenció en la situació de vulnerabilitat en què es troben aquestes famílies.
La voluntat de Càritas Tarragona és incorporar els 21 serveis de distribució d'aliments del territori a la
metodologia Sopa de Lletres.

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Fundació Futur

Menja Futur

El projecte Menja Futur, de la fundació Futur, ha impulsat la posada en marxa de 4 botigues de
menjar preparat amb preus especials per a persones amb risc d'exclusió social derivades d'entitats
socials i serveis socials. Les botigues havien de ser gestionades per persones en risc d'exclusió, amb la
intenció d’inserir-les laboralment. Amb aquesta activitat es pretenia garantir l'accés a una
alimentació sana i saludable a persones que no tenen cobertes les necessitats bàsiques.
Es tracta d'un projecte creat ad hoc per a la Marató de la pobresa, amb la finalitat de donar solucions
innovadores a les conseqüències de la crisi econòmica. Ha esdevingut un recurs nou i sorprenent i ha
estat seleccionada com a iniciativa social innovadora per ESADE- Momentum Project.
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Amb el finançament de la Marató s'han obert finalment dues botigues, fet que significa la inserció
laboral de 4 persones, i s'han fet més de 6.000 plats.
En el primer trimestre d’activitat a les botigues s'han consumit 2.000 menús socials, sufragats per les
entitats socials derivants.
La continuïtat del projecte està assegurada amb la fórmula de franquícia social per aquest format, i la
inclusió del projecte a la convocatòria de Momentum Project de BBVA-ESADE.

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Fundació Privada Amics de la Gent Gran

Noves formes de lluita contra l'exclusió social de les
persones grans

El projecte d’Amics de la Gent Gran tenia com a finalitat lluitar contra la solitud i marginació de les
persones grans soles amb problemes de mobilitat i escassetat de recursos econòmics residents a
Catalunya, mitjançant la realització d'accions d'acompanyament al domicili, socialització i prova pilot
de Vosin-Age a Barcelona.
Un total de 646 persones han rebut acompanyament a domicili. També s'han fet acompanyaments a
39 persones malaltes, i un total de 802 persones grans han participat en les diferents activitats
proposades per l'entitat: tertúlies a domicili i grupals, sortides, etc.
Aquests acompanyaments i activitats proposades han contribuït a la millora del benestar de les
persones grans ateses, a millorar l'estat de salut de 48 persones grans, a afavorir espais de
socialització per a almenys 630 persones i a ampliar l'impacte territorial de l'entitat a 5 municipis.
L'aportació de la Marató per la pobresa ha permès crear dos llocs de treball estables a l'entitat, que
vetllaran per la continuïtat d'aquest i altres projectes.

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Fundació Privada Catalana Benèfic Social Atenció primària i domiciliària a famílies en risc d'exclusió
Raval Solidari
social del barri del Raval de Barcelona

El projecte d’atenció primària i domiciliària de la Fundació Raval Solidari tenia com a objectiu
principal la cobertura de les necessitats bàsiques de les famílies del barri del Raval que viuen una alta
vulnerabilitat econòmica i risc d'exclusió social, a través d'activitats com ara les visites a famílies que
reben ajuts de l'entitat, distribució d'aliments, roba i altres elements de primera necessitat, i
actuacions de suport a l'habitatge, finançament de medicaments i tractaments mèdics.
No es tracta d'un projecte específicament creat per a la convocatòria de la Marató de la Pobresa,
sinó que tenia la intenció de consolidar la seva presència en un barri fortament colpit per la crisi
econòmica, el barri del Raval de Barcelona.
S'ha atès un total de 350 famílies del barri del Raval de Barcelona, amb una atenció total de 1.700
persones. La feina de seguiment i acompanyament de les famílies ateses pel projecte ha permès
detectar les necessitats de cada família i estudiar si es poden derivar a recursos més especialitzats.
Està prevista la continuïtat del projecte durant aquest any 2014 i els següents.
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ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Nutrició Sense Fronteres

Barcelona Comparteix El Menjar

Aquest projecte, dut a terme per Nutrició Sense Fronteres a la ciutat de Barcelona, té per objectiu
aprofitar i compartir el menjar cuinat a la ciutat per alimentar les persones en situació de risc social,
mitjançant la recollida del menjar elaborat excedent als hotels col·laboradors i el transport en
contenidors isotèrmics fins a menjadors socials vinculats al projecte.
El projecte va ser plantejat com a experiència pilot gràcies a la convocatòria de la Marató de TV3, i es
va configurar en una proposta única i sense referents previs en el territori.
S'han aprofitat i distribuït 16.874 kg d'aliments elaborats, que s'han traduït en 40.316 àpats en els
menjadors col·laboradors, destinats a 5.000 beneficiaris.
L'impacte del projecte es posa de manifest sobretot en la creació i manteniment d'una cadena de
valor al voltant dels excedents alimentaris generats a la ciutat de Barcelona, i la realitat que aquests
excedents acabin als menjadors socials. Es contribueix d'aquesta manera a pal·liar les necessitats
bàsiques dels beneficiaris del projecte.
Durant la vigència del projecte s'ha aconseguit finançament perquè tiri endavant, i en queda
assegurada la viabilitat per a l'edició 2013-2014 amb la meitat del pressupost inicial.
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Habitatge

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Arrels Fundació

Allotjament per a persones sense llar

El projecte de la Fundació Arrels tenia com a objectiu principal incrementar la mitjana de persones
que diàriament s'allotja en algun dels recursos de l'entitat. Així, s'han articulat recursos nous per a
l'entitat, com ara nous habitatges de suport, noves places de pensió al centre de Barcelona i places
d'habitacions en pisos compartits.
Aquest projecte implica un esforç per part de l'entitat per arribar a un nombre creixent de
demandants del servei. Tanmateix, ha portat l'entitat a trobar solucions imaginatives per a la
complexitat i increment de casos, i ha esdevingut un referent per al col·lectiu de les persones sense
sostre de la ciutat de Barcelona.
En el període de finançament de la Marató s'ha reallotjat un total de 198 persones, 39 de les quals en
habitacions de lloguer, 63 en pisos tutelats, 46 en pensions, 34 en llars pròpies de la Fundació Arrels i
16 en pisos del Patronat de l'Habitatge de Barcelona. S'ha assolit l'objectiu de reallotjar com a
mitjana 42 persones diàriament.
Com a conseqüència dels reallotjaments, i gràcies a les feines de tutorització dels usuaris, s'ha
aconseguit que la majoria de les persones allotjades facin amb normalitat activitats de la vida diària
(millores en l'aspecte físic, col·laboració en l'ordre i neteja dels pisos, relacions normalitzades amb els
companys), i s'ha assolit una reducció moderada del consum de tòxics.
S'ha acordat amb l'Ajuntament de Barcelona el suport necessari per a la continuïtat del projecte en
un futur.

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Asociación Comisión Católica
Española de Migración

No baixis l'esglaó - Acció comunitària per prevenir
situacions de desnonaments al Pont Major de Girona

El projecte tenia per objectiu prevenir situacions de desnonaments al barri de Pont Major de Girona
mitjançant accions com ara l'atorgament d'ajudes econòmiques, orientació sociolaboral,
assessorament i “coaching” i sensibilització i implicació del col·lectiu empresarial.
Algunes de les accions d'aquest projecte formen part de l'activitat quotidiana d'aquesta entitat, tot i
que s'han introduït aspectes totalment innovadors i específics per la línia d'ajuts de La Marató: el
“coaching” com a procés d'apoderament.
S'ha atès un total de 178 persones, de les quals 112 s'incorporaren al projecte. Això suposa un total
de 252 beneficiaris, 62 beneficiaris directes i 190 d'indirectes.
S'han concedit un total de 326 ajuts (107 per pagar la llum, 52 per pagar el gas, 48 per pagar l'aigua, i
84 per fer front al pagament del lloguer, 28 per quotes d'hipoteca, i 7 fiances per accedir a
habitatge). 22 persones han participat en 2 cursos de cuina, 6 persones han trobat feina en el sector i
un total de 23 s'han incorporat al mercat laboral. 31 persones han realitzat el procés de “coaching”,
que els ha permès afrontar la recerca de feina amb noves eines i estratègies.
El projecte té previsió de continuïtat en coordinació amb els Serveis Social Municipals i altres agents
col·laboradors.
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ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Associació In Via

Projecte de suport a l'accés a l'habitatge In Via

El projecte de l’Associació In Via pretenia donar resposta a les demandes d'acollida temporal a joves,
dones i famílies en situació d'exclusió, mitjançant l'acolliment temporal en habitatges dependents de
l'entitat. A més, s'elaborava amb les participants un Pla Personalitzat de Suport i es facilitava l'accés a
un habitatge de lloguer, mitjançant la concessió d'ajuts i assessorament.
Aquest projecte va ser proposat amb la voluntat d'arribar a casos amb una creixent vulnerabilitat que
l'entitat no podia atendre.
En el període de vigència de l'ajut concedit per la Marató, s'ha treballat de forma directa amb 23
persones: 10 persones acollides a l'habitatge dependent de l'entitat i 13 persones a les quals s'ha
ajudat a buscar un habitatge de lloguer.
L'allotjament i seguiment personalitzat de les persones beneficiàries del projecte ha permès generar
un impacte en la vida d'aquestes famílies: accés a un habitatge malgrat no complir els requisits per
accedir-hi, normalització de la vida escolar, familiar i social, posada en marxa del procés de recerca
de feina i apoderament personal i col·lectiu. A més, s'ha generat un impacte en agents indirectes,
com els propietaris dels pisos de lloguer i les pròpies beneficiàries, que han pres un paper actiu en el
projecte.
L’entitat es troba en procés de recerca de finançament per garantir la continuïtat del projecte.

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Càritas Diocesana de Barcelona

Servei de Mediació de l'Habitatge de Càritas Diocesana de
Barcelona per prevenir l'exclusió social residencial que pot
provocar la pèrdua de l'habitatge a famílies compradores o
llogateres sobreendeutades.

El projecte impulsat per Càritas Barcelona pretenia prevenir l'exclusió social residencial provocada
per la pèrdua de l'habitatge familiar en situació de sobreendeutament, mitjançant accions de
mediació amb les entitats financeres o propietaris de vivendes, reallotjament en pisos assistits o
recerca d'un habitatge alternatiu.
Es tracta d'un projecte que Càritas va posar en marxa el setembre del 2011, és a dir, 6 mesos abans
de la convocatòria de la Marató. L'ajut de la Marató ha permès multiplicar l'efecte del servei i ha
consolidat les accions del projecte com a claus per al treball amb aquest col·lectiu.
S'ha arribat a atendre un total de 1.804 sol·licituds, que representen al voltant de 6.256 persones (la
previsió era d'arribar a entre 3.500 i 4.000 persones).
L'impacte real d'aquest projecte es tradueix en 617 casos de mediació resolts positivament (291
corresponents a lloguer i 326 corresponents a quotes d'hipoteca), 350 dels quals només amb
mediació i els altres 267 amb ajut econòmic. S'han atès 787 casos de mediació, i a 31 d'agost hi havia
encara 400 casos en tràmit. S'han evitat 423 desnonaments i s'ha derivat a un habitatge facilitat o
gestionat per Càritas 194 persones.
Tot i que el servei de mediació de Càritas va néixer amb voluntat de provisionalitat, l'actual flux
d'usuaris i el nivell creixent de demanda fan que aquest servei continuï en funcionament i no se’n
prevegi data de tancament.
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ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos
Assistits

Joves Extutelats: garantint itineraris que els
allunyin de la pobresa

El projecte amb joves extutelats de la Federació d’Entitats amb projectes i pisos assistits s'ha centrat
a garantir la cobertura de necessitats bàsiques i d'accés a l'habitatge de joves extutelats que
finalitzaven l'itinerari d'emancipació arreu de Catalunya. Així, s'han atorgat ajuts econòmics vinculats
al compliment de compromisos, i s'ha facilitat l'accés a un habitatge digne, tot plegat acompanyat
d'accions de tutorització i seguiment personalitzats d'aquests joves.
El projecte s'ha dissenyat específicament per a la convocatòria de la Marató, i representa l’únic
projecte dels 40 fiançats per la Marató que treballa amb el col·lectiu de les persones extutelades.
S'ha treballat amb 100 joves (50% de la població identificada en aquest col·lectiu arreu de Catalunya)
i s'hi ha implicat 30 entitats repartides arreu de Catalunya.
L'atorgament dels ajuts ha permès a aquests joves millorar el nivell competencial en relació amb
l'àmbit laboral (35 casos), assolir l'emancipació plena (31 viuen totalment independents), aconseguir
inserir-se laboralment (23 joves disposen d'un contracte de treball) i acabar els processos formatius
en els quals es trobaven (72 joves). El 66%, a més, amb totes les assignatures aprovades.
L'entitat treballa per aconseguir finançament per a la continuïtat del projecte, tot reforçant les àrees
d'inserció laboral (disminuint-ne la precarietat) i de tràmits per a la documentació administrativa dels
joves estrangers.

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Fundació Privada Mambré

Pensió Social Mambré: Pensió Social Per a Persones Sense Llar

El projecte de la Fundació Mambré tenia per objectiu donar resposta a les necessitats d'habitatge de
persones sense llar com a part d'un pla integral de treball per aconseguir la seva autonomia personal,
tot oferint un recurs residencial, facilitant l'acollida, adaptació i integració en el grup, garantir el
seguiment social dels usuaris beneficiaris i generant espais de formació i intercanvi d'informació i
experiències entre els professionals implicats.
Aquest projecte suposa una ampliació de places per atendre una demanda creixent a l’entitat, i així
ho va valorar la Marató per la pobresa.
En aquest sentit, s'ha acollit un total de 102 persones a la pensió social habilitada per la Fundació
Mambré. Un 75% eren persones soles, un 13%, famílies monoparentals, un 6%, famílies nuclears, i un
altre 6%, parelles sense fills. Les estades a la pensió han estat de mitjana de 2,5 mesos per cas.
El fet d'haver trobat l'estabilitat residencial durant una mitjana de 2,5 mesos per persona ha permès
que els beneficiaris rebin un suport fonamental per poder refer la seva situació d'exclusió residencial,
i això s’ha traduït en el fet que en un 46% dels casos la causa d'entrada ha desaparegut, i en un 27%
dels casos hi ha hagut un augment de l'autonomia suficient per normalitzar el recurs residencial de la
persona.
A data actual, la Fundació Mambré continua amb el projecte vigent i treballant amb el mateix
col·lectiu.
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ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social

Habitem tots! Accions pel manteniment de
l'habitatge.

El projecte de la Fundació SerGi Habitem Tots!, finançat per la Marató, tenia per objectiu assegurar el
manteniment de l'habitatge de famílies en situació de vulnerabilitat per tal de prevenir-ne l'exclusió
social. Per assolir aquest objectiu, s'han posat en marxa accions de mediació amb entitats financeres,
proposta de masoveria urbana per a les famílies en risc de desnonament, atenció i assessorament i
seguiment de les famílies afectades.
L'entitat fa anys que treballa en temes de suport a l'habitatge, tot i que el projecte finançat per la
Marató ha permès impulsar la línia específica de treball amb la mediació.
S'han atès un total de 270 persones, que suposen un total de 901 afectats directament per situacions
de risc d'habitatge (unitats de convivència).
L'impacte del projecte finançat per la Marató s'ha traduït en 71 mediacions realitzades amb entitats
financeres (36 corresponen a lloguer i 35, a hipoteques), 45 de les quals han estat positives, i 14
encara estan en tràmits.
També s'han signat 6 contractes de masoveria urbana, s'han fet 40 derivacions a altres serveis, s'han
concedit 140 ajudes per al pagament de lloguers, factures de subministraments, allotjaments
temporals, etc.
Durant el temps de vigència del projecte s'han iniciat els contactes per trobar el finançament
econòmic necessari per assegurar la continuïtat del projecte a curt termini.

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Observatori de Drets Humans DESC

Servei d’Assessorament, Acompanyament i Apoderament a
Persones Afectades per Execucions Hipostecàries i
Desnonaments a Catalunya

El projecte de l’Observatori de Drets Humans DESC es va marcar com a objectiu prioritari posar les
bases per a la prestació d'un servei que permetés evitar la pèrdua de l'habitatge o aconseguir el
reallotjament adequat, col·laborar en la cancel·lació de deutes hipotecaris i ajudar les famílies
afectades a refer les vides, mitjançant accions d'apoderament col·lectiu (sessions setmanals), i
d'assessorament juridicosocial.
Es tracta d'un projecte nou i creat ad hoc per a la convocatòria de la Marató de la pobresa, i ha
constituït un exercici de coordinació amb diferents agents: DESC, FAAVV, PAH i altres.
S'han atès un total de 703 casos en el període de vigència del projecte.
A través de les accions del projecte, s'han aconseguit 71 dacions en pagament, 10 condonacions de
deute, 27 lloguers socials, 440 famílies que han pogut negociar la seva situació, així com una
assistència mitjana de 65 persones a les trobades setmanals. També s'han incorporat 16
professionals voluntaris a les feines d'assessorament i acompanyament.
L'Ajuntament de Barcelona ha mostrat interès a donar continuïtat al suport de les tres accions
principals del projecte: assessorament col·lectiu, suport a les negociacions i incorporació de
voluntaris.
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Infància

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Associació Casal dels Infants per
l'acció social als barris

PUNTAL, acompanyament i suport educatiu continuat per a
infants en risc de 0 a 12 anys, a Badalona i Salt

El projecte del Casal d’Infants del Raval desenvolupat a Badalona i Salt es va proposar com a objectiu
principal disminuir les situacions de pobresa i risc social en infants de 0 a 12 anys i les seves famílies,
mitjançant el treball en 2 espais diferenciats: un espai per a infants de 0 a 3 anys, amb les seves
mares, amb activitats de foment de la participació al territori, i un altre espai per a infants de 6 a 12
anys, amb activitats orientades al reforç escolar i acompanyament personalitzat.
El projecte ja tenia cabuda entre les activitats habituals de l'entitat al territori, i els esforços s'han
centrat a esdevenir un espai de referència als barris on s'ha implantat.
El treball amb infants ha provocat una millora en el desenvolupament de les seves capacitats i
aprenentatges. S'ha millorat les rutines de treball dels infants en edat escolar i la coordinació entre
les famílies i els centres escolars.
Per últim, el treball amb les mares ha permès una millora en la seva autoestima i confiança, de
manera que poden afrontar amb més estratègies les dificultats sobrevingudes per la crisi.

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Creu Roja Espanyola

Programa d'emergència per donar suport a l'alimentació infantil

Mitjançant la coordinació entre Creu Roja a Catalunya i Càritas Catalunya, el present projecte s'ha
proposat reduir l'impacte sobre els infants de l'actual situació de crisi econòmica, tot proporcionant
ajuts econòmics per garantir l'alimentació d'aquests mitjançant els serveis de menjador a les escoles.
Es tracta d'un projecte innovador que ha comportat un gran esforç de coordinació entre dues grans
entitats a Catalunya com són Creu Roja i Càritas.
S'han assignat un total de 821 beques menjador arreu de Catalunya, de les quals 322 són pel 100%
de l'import del menjador i 499 per cobrir parcialment el cost del menjador. El finançament mitjà
anual per nen ha sigut de 295 euros.
Aquestes 821 beques han assegurat un àpat calent diari a tots els nens participants en el projecte en
el context educatiu d'un menjador escolar, la qual cosa ha repercutit de forma positiva en l'equilibri
nutricional de l'infant, així com en la millora dels hàbits d'higiene i alimentació saludable.
El bon funcionament i acollida del projecte ha fet que per part de les dues entitats s'hagin fet
aportacions de fons propis per augmentar el nombre total de beneficiaris, i s'ha donat continuïtat al
projecte per al curs 2013/14.
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ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Exil-Asocación de Atención Médico-Psicosocial
para Víctimas de Violencia, Tortura y
Violaciones

Nou Caliu: Intervenció grupal amb infants i
famílies afectats per la nova pobresa

El projecte Nou Caliu, de l’Associació EXIL en col·laboració amb Ventijol, s'ha plantejat com a objectiu
principal la promoció de processos de protecció i resiliència en nens i nenes en risc d'exclusió social
per la crisi econòmica, mitjançant la realització de grups de treball amb pares i mares, d'una banda, i
amb infants, de l'altra, on treballar l'autonomia, l’autoconeixement, la gestió emocional i la
comunicació familiar.
Ha estat un projecte creat ad hoc per a la convocatòria de la Marató i ha suposat la coordinació entre
dues entitats i diferents organismes d'arreu del territori, ja que s’ha treballat en diverses comarques
de les demarcacions de Girona i Barcelona.
S'ha arribat a un total de 209 persones, configurades en 66 famílies, 100 beneficiaris adults i 109
nens i nenes.
Amb la realització dels diferents grups, s'ha millorat la gestió emocional en el 86% dels infants, s'ha
observat una millora en el rendiment escolar del 89% dels infants, i, en el cas dels adults, per sobre
del 80% en tots els casos milloren la seva autoestima, la seva xarxa social, el coneixement dels
recursos de la comunitat i afegeixen nous punts de vista vers les creences anteriors.

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Fundació Autònoma Solidària

Programa Socioeducatiu CROMA. Més que mai, per l'èxit escolar

Aquest projecte, impulsat per la Fundació Autònoma Solidària, té per finalitat fer front a les
situacions de desavantatge educatiu dels infants i joves en zones amb un nivell socioeconòmic baix i
que presenten alts riscos d'exclusió social, mitjançant l'execució de tallers d'estudi en horari
extraescolar, conduïts per joves universitaris de la UAB voluntaris.
Amb el finançament rebut per la Marató, el projecte ha pretès ampliar l'impacte del projecte arribant
a un major nombre de beneficiaris.
S'han dut a terme 14 tallers setmanals durant tot el període de vigència del projecte, la qual cosa ha
permès arribar a 130 infants i joves mitjançant una atenció personalitzada i continuada en el temps.
S'han incorporat al projecte 37 estudiants universitaris voluntaris.
L'impacte de les accions s'ha traduït en una millora del rendiment escolar dels infants i joves, així
com en les principals competències transversals: actitud, comportament, organització i autonomia.
Està prevista la continuïtat del projecte amb l'aportació d'altres agents de la xarxa. Es preveu arribar
a 5 municipis més de la comarca del Vallès Occidental mitjançant la incorporació de 16 de les seves
escoles.
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ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Fundació Catalana de l’Esplai Campanya de Beques

Un estiu per a tothom

El projecte de la Fundació Catalana de l’Esplai s'ha marcat com a objectiu possibilitar la participació
de més infants i joves en situació de vulnerabilitat mitjançant l'atorgament de beques per fer
activitats de lleure en centres d'esplai d'arreu de Catalunya.
El projecte en si és nou i adaptat a la finalitat de la Marató, ja que ha implicat el disseny d'una
campanya específica d’atorgament singular de beques per a colònies d'estiu.
S'ha arribat a un total de 731 famílies: 1.059 infants i adolescents becats, que han rebut un total de
3.137 beques. S'ha atès un total de 4.205 sol·licituds, i s'ha arribat a 90 municipis d'arreu de
Catalunya.
Aquest nombre de beques atorgat ha permès que els 1.059 infants i adolescents gaudissin d'una
activitat de lleure amb qualitat, que incorporava un menjar equilibrat, un control sanitari i d'hàbits
d'higiene i una atenció personalitzada a les necessitats de l'infant i adolescent.
Durant la vigència del projecte s'ha creat un fons de donacions nodrit amb les aportacions de
particulars i fundacions, institucions i empreses, la qual cosa assegura la continuïtat del projecte.

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Fundació Pia Autònoma Institut Pere
Tarrés d'Educació

Fem créixer els Centres d'Esplai d'Atenció Diària, reduïm la
pobresa infantil

El projecte de l’Institut Pere Tarrés ha estat enfocat a fomentar el creixement personal i social
d'infants i joves en situació de risc d'exclusió social, mitjançant el reforçament de la gestió dels
centres d'esplai implicats, la realització de programes educatius d'atenció i el suport i
acompanyament en l'acció educativa.
L'aspecte més innovador d'aquest projecte ha estat l'esforç de coordinació dut a terme pels esplais
implicats amb la Fundació Pere Tarrés, i els fons atorgats per la Marató han permès millorar les eines
de gestió d’aquests esplais en l'atenció als infants i adolescents.
S'han implicat en el projecte un total d'11 centres d'esplai, cosa que ha permès arribar a un total de
950 beneficiaris.
L'impacte d’aquest projecte es pot considerar transversal, ja que s'ha aconseguit enfortir les
capacitats de gestió de les 11 entitats participants en el projecte i millorar els seus mecanismes de
creixement i consolidació. Aquesta millora s'ha traduït en un increment de beneficiaris en els 11
programes dirigits a infants i adolescents i les seves famílies, i en una millora en la formació i
professionalització dels educadors que treballen amb ells.
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ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Fundació Privada Casal l'Amic

Dispositiu Lluita contra la Pobresa

L'objectiu del projecte de la fundació Casal L’Amic ha estat donar una resposta integradora a les
problemàtiques d'infants i les seves famílies desenvolupant accions que els facilitessin la vida
quotidiana. Així, el projecte ha centrat els esforços en accions de reforç escolar, acompanyament
psicosocial, suport a les famílies, orientació i formació laboral, regeneració de xarxes personals i
comunitàries i accions de sensibilització social.
El projecte finançat pels fons de la Marató representa una suma coordinada de les accions que ja
duia a terme l'entitat per separat, treballant en el marc del projecte de forma integradora en les
accions d'inclusió social dels infants i les seves famílies.
S'ha arribat a 141 persones, de les quals 45 infants, assistents diàriament al centre obert. S'ha
facilitat l'accés a activitats de lleure a l'estiu per a més de 200 infants. S'ha arribat a un total 4.827
contactes en rutes de carrer, i 966 participants a les dinamitzacions en espais públics.
Aquest grau de cobertura s'ha traduït en una millora de la perspectiva escolar dels 31 infants
tutoritzats, una millora del rendiment acadèmic en 29 dels casos i una participació de 250 persones
en les sortides impulsades des del projecte, la qual cosa ha potenciat la relació social entre els veïns i
la xarxa de solidaritat entre ells.
Nous suports al projecte garanteixen la continuïtat de les accions a la ciutat de Tarragona.

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Fundació Privada Catalana Comtal

Multiplicar esforços pel futur dels infants

L'objectiu d'aquest projecte, executat per la Fundació Comtal, ha estat pal·liar les situacions de
pobresa de les famílies mitjançant la realització d'activitats socioeducatives per a infants de 3 a 5
anys, i accions d'acompanyament, assessorament i recerca de recursos i estratègies d'afrontament
de les dificultats per al conjunt de les famílies
Es tracta d'un projecte creat ad hoc amb motiu de la Marató de la pobresa, que intenta servir d'acció
complementària a les intervencions dels serveis socials locals, actualment desbordats per la
demanda.
S'ha treballat amb 30 nens i nenes en accions de tarda, i 30 famílies. S'han dut a terme 35
coordinacions amb els serveis socials locals.
El treball amb els infants i les seves famílies s'ha traduït en una millora en els aprenentatges dels
infants, una major involucració de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles, així com una
millora en la parentalitat positiva de les famílies dels infants participants.
Algunes de les accions del programa tenen assegurada la seva continuïtat. Altres, com l’orientació
laboral o les xerrades, seran avaluades abans d'assegurar-ne la continuïtat.
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ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Fundació Privada La Vinya d’Acció Social

T'acompanyo: projecte d'acollida, d'atenció i suport a
infants i adolescents en situació de risc social

El projecte de la fundació La Vinya pretenia oferir un servei d'atenció integral a infants i adolescents,
amb una tasca preventiva des de l'educació social en el temps de lleure dels infants, a través de la
dinamització de dos espais: un primer espai per a infants de 5 a 13 anys, amb reforç escolar i tutories
individuals, i un segon espai per a adolescents que deixen els estudis, amb accions d'acompanyament
per al retorn als estudis o la recerca activa de feina.
L'entitat ja disposava de serveis d'atenció a infants i adolescents, però l'aportació dels fins provinents
de la Marató de TV3 han permès incidir i potenciar els espais d'atenció personalitzada i exhaustiva,
que han garantit l'èxit de les accions del programa.
S'ha intervingut amb un total de 65 infants i adolescents, amb una mitjana diària d'assistència de 45
infants al servei. També s'ha treballat amb les seves famílies i amb els agents socials implicats en la
seva inclusió social.
L’acompanyament personalitzat que han rebut els ha permès disminuir de forma significativa els
seus nivells d'agressivitat física i verbal, millorar el clima de treball, millorar la vinculació afectiva amb
l'equip de referents. 3 joves s'han matriculat en nous estudis i 2 han iniciat el procés actiu de recerca
de feina.
L'entitat està buscant fórmules per assegurar la continuïtat del projecte en el futur, en especial en la
línia de l'atenció personalitzada.

ENTITAT

Fundació Privada Pere Closa per a la
Formació i la Promoció dels Gitanos a
Catalunya

NOM DEL PROJECTE

Projecte de Suport a l'escolarització: la clau per a la
igualtat d'oportunitats i la consecució de l'èxit
educatiu

El projecte de la fundació Pere Closa de suport a l’escolarització tenia com a objectiu principal la
reducció de l'absentisme escolar i l'assoliment de l'èxit educatiu, mitjançant actuacions a centres
educatius, famílies i entorn educatiu. Les actuacions s’han centrat en l'elaboració de plans de treball
personalitzats d’acord amb els serveis educatius de referència.
El projecte va néixer l’any 2006, i l'aportació de fons de la Marató ha permès tornar als nivells mínims
d'intervenció per assegurar la consolidació dels avenços assolits en els darrers anys.
S'han atès un total de 2.226 alumnes, provinents de 1.466 famílies, en 72 centres escolars.
Amb les intervencions realitzades en el marc del projecte, s'ha assolit una reducció de l'absentisme
escolar d'un 50% respecte a mesures anteriors fetes per l’entitat. També s'ha assolit més d'un 90%
en matriculacions per a l’any que ve, la qual cosa garanteix l'escolarització plena en aquest col·lectiu.
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ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Moviment d'Esplai del Vallès

Esplais en lluita contra la pobresa

El projecte impulsat pel Moviment d’Esplai del Vallès, i dut a terme per dos dels seus centres d’esplai
al territori, es va marcar com a objectius prioritaris oferir una atenció educativa personalitzada a
infants en situació de risc social, modificant les circumstàncies sociofamiliars que generen la situació
de risc, i oferir un servei diari de desenvolupament personal, mitjançant la realització d'activitats als
centres d'esplai Trèmola i La Fàbrica.
Les accions del projecte ja es desenvolupen des de fa temps als dos centres d'esplai seleccionats, i
amb l'aportació dels fons provinents de la Marató s'ha pretès arribar a un nombre significatiu de
participants, en aquest cas infants i les seves famílies.
S'ha arribat a un total de 117 infants en risc d'exclusió social, així com a les seves 55 famílies. S’han
repartit un total de 58 beques per a activitats de lleure.
La intervenció personalitzada en aquests infants i famílies ha permès millorar i potenciar l'assoliment
d'hàbits bàsics de comportament i pensament, millorar la higiene i mancances educatives i socials, i
s'ha potenciat la coordinació entre les diverses entitats que treballen en aquest territori.
En aquests moments es treballa per trobar finançament a les activitats dels centres d'esplai.

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Association de la Fondation Etudiante pour la
Ville (AFEV)

L'extensió dels Acompanyaments Individuals a
noves zones d'actuació prioritària

El projecte dut a terme per l’Association de la Fondation Etudiante por la Ville (AFEV) tenia per
objectiu contribuir en l’educació integral d’infants i joves en risc d’exclusió, tot augmentant la
igualtat d’oportunitats d'infants/joves, a partir d’accions d’acompanyament individual sobre aquests
infants, que prèviament els equips de Serveis socials havien identificat en risc d’exclusió social.
L’acompanyament individual ha estat dut a terme en la seva totalitat per voluntariat i a domicili.
S’han dut a terme 210 acompanyaments individuals (102 al curs 2012-13 i 108 a l’any 203-14), 56
més dels previstos, tot i que el projecte ha comptat amb una pròrroga de 10 mesos sobre el termini
inicial plantejat per la Marató de la Pobresa.
Aquests acompanyaments han vingut precedits d’una intensa tasca de motivació i formació del
voluntariat implicat en les accions, així com la difusió i establiment d’aliances amb Universitats per al
proveïment de voluntariat. També s’ha realitzat una tasca significativa de supervisió i tutorització
dels acompanyaments individuals, que han facilitat l’obtenció dels resultats més significatius del
projecte: millora del rendiment acadèmic dels infants i adolescents, motivació envers l’estudi,
entrenament en les habilitats socials clau per al desenvolupament psico-social de l’infant, millora de
l’autoestima, la confiança i l’autonomia, i millora de la competència lingüística en català.
Per a 2014, l’entitat AFEV preveu continuar amb l’activitat, introduint noves estratègies de captació
de fons i difusió de l’activitat de l’entitat a Barcelona.
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Inserció sociolaboral
ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Associació Antisida de Lleida

Capacita't

El projecte dut a terme per l’Associació Antisida de Lleida tenia per objectiu afavorir la inserció
sociolaboral de persones provinents d'entorns de vulnerabilitat (persones seropositives,
exdrogodependents, exreclusos i treballador/es del sexe) mitjançant una activitat
professionalitzadora (treball a l'hort), que els permetés reforçar les seves competències i habilitats.
Ha estat un projecte creat per a la convocatòria de la Marató, intentat donar una resposta a aquest
col·lectiu amb iniciatives innovadores en el camp social.
S'ha acollit un total de 115 persones, amb les quals s'han dut a terme 77 itineraris d'inserció. També
s'han repartit 127 lots d'aliments entre 45 unitats familiars.
L'impacte d'aquest projecte s'ha vist reflectit en la incorporació al mercat laboral de 61 persones
(ràtio d'inserció del 53%), així com el manteniment en el lloc de treball de 77 persones, gràcies a les
entrevistes de seguiment. Per altra banda, el projecte ha pogut incorporar 8 persones com a
treballadors propis durant la vigència del projecte.
L'activitat de l'hort ha continuat fins a l'arribada del fred, i mentrestant es busquen complicitats a
escala local per donar continuïtat al projecte.

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Associació per la Recerca i l'Acció Social

Superació de la pobresa del barraquisme

El projecte de Superació de la Pobresa del Barraquisme s'ha centrat en el treball educatiu a través
d'accions de formació sobre despeses de la vida quotidiana i millor aprofitament dels recursos i la
concessió d'ajudes econòmiques per estabilitzar i reduir la pobresa en col·lectius provinents del
barraquisme i infrahabitatge.
No es tracta d'un projecte específic creat pel finançament de la Marató, sinó que es pretenia
impactar de forma més intensa sobre el col·lectiu i consolidar les accions que s'han anat fent en els
últims anys.
S'ha atès un total de 111 famílies, i concedit un total de 328 ajudes de suport a l'habitatge, l'escola, el
menjador i les activitats dels infants. A més, s'han creat 5 cercles de famílies d'ajuda mútua en el qual
estan implicades 44 famílies.
Amb aquestes intervencions s'ha aconseguit l'estabilització econòmica a curt termini de les famílies
beneficiàries, s'ha conservat en el 100% l'habitatge original i s'ha treballat en competències
transversals com ara l'economia domèstica, la gestió de recursos i l'aprofitament d'aliments.
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ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Associació Plataforma d'Entitats per la Inclusió dels
Joves - PEI JOVE

Marató d'oportunitats - Suma't a l'estudi, la
meta ets tu!

El projecte Marató d’Oportunitats, coordinat entre 11 entitats d'arreu de Catalunya, ha centrat la
seva acció en joves en situació de pobresa i risc d'exclusió social mitjançant càpsules competencials
de formació especialitzada amb l’objectiu que retornessin al sistema educatiu reglat, prolonguessin
les trajectòries educatives i milloressin l’ocupabilitat.
Ha estat una iniciativa creada a propòsit de la convocatòria de la Marató, i ha suposat l'esforç de
coordinació d’11 entitats arreu del territori.
S'ha atès 248 joves d'arreu de Catalunya, i s’han activat un total de 25 càpsules formatives, amb una
assistència mitjana de 20 participants per càpsula. El total de joves participants en càpsules ha estat
de 506.
L'impacte de les accions fetes es tradueix en una taxa de superació de les proves d'accés al CFGM
d'un 63% (davant d’un expectativa del 60%), una taxa d'acreditació de l’ESO d'un 70% (esperada d’un
60%), i un 43% dels joves participants que continuen els estudis reglats. Un altre 22% inicien una
nova formació professionalizadora i la resta es troben immersos en la recerca activa de feina.
Les sinergies generades entre les entitats participants han dut a buscar recursos per a la continuïtat
del projecte, cercant vies alternatives i preveient possibles camins de superació i millora.

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Associació SAÓ-Prat (suport aprenentatgeorientació)

Integració socioeducativa de joves a través
d'una formació en disseny gràfic vinculada a
un contracte laboral

El projecte de SAO Prat ha estat centrat a implicar, orientar i acompanyar els joves en el seu procés
d'inserció en el món laboral. També per compensar els dèficits socioeducatius per mitjà
d'aprenentatges bàsics i tècnics en oficis necessaris per al territori i per prevenir i abordar les
situacions que viuen els joves i que poden provocar exclusió, mitjançant l'aprenentatge d'un ofici, la
realització de tutories, el seguiment individualitzat i l'acompanyament en la definició de l'objectiu
laboral i projecte professional.
Ha estat un projecte dissenyat i formulat específicament per a la convocatòria de la Marató, on s'han
dissenyat accions específiques per al col·lectiu i els objectius definits. ’ha treballat amb 11 joves de
16 a 21 anys implicats en el procés formatiu i d'aprenentatge, dels quals 10 acaben el procés.
La realització de l'itinerari complet tant a escala formativa com d'aprenentatges pràctics i
transversals ha permès que aquests 10 joves interioritzin comportaments útils per a la vida dulta com
ara l’acceptació de les normes de regulació, comprensió dels processos d'autonomia, assistència i
interès per continuar amb la formació en un futur.
L'entitat disposa de serveis i projectes per encabir la continuïtat de l'acció, que s’integrarà, doncs, a
la seva quotidianitat de projectes.
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ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Bona Voluntat en Acció

Acollida i inserció sociolaboral Poble-sec

El projecte de l’Associació Bona Voluntat en Acció tenia per finalitat atendre persones en situació o
en risc d'exclusió social del barri del Poble-sec de Barcelona, mitjançant accions d'orientació, suport
laboral, formació, necessitats bàsiques i atenció a infants.
El projecte és una ampliació del projecte ordinari, amb la voluntat de donar una millor atenció social
als usuaris de l'entitat, així com incrementar el nombre de persones ateses.
S'ha atès un total de 1.280 persones, de les quals 430 disposen en l'actualitat d'un Pla de Treball
Personalitzat. S'ha derivat 583 persones a altres centres i recursos, i 431 persones han rebut
formació. 154 persones han assistit al taller laboral, amb una mitjana d’assistència de 27,5 persones
per sessió. Totes aquestes persones disposen, en acabar el taller, d'un CV actualitzat.
L'impacte més significatiu de les accions dutes a terme és la inserció al mercat laboral de 90
persones. Per altra banda, s'han repartit 2.852 lots d'aliments i productes d'higiene personal, i 29
infants, de mitjana, han participat en les activitats de reforç escolar. El casal d'infants d'estiu ha
tingut 21 nens inscrits.
Durant l'any s'han fet gestions per assegurar la viabilitat del projecte en un futur i s'han obtingut fons
per cobrir les necessitats plantejades.

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Fundació Cecot Formació

Atenció a la nova pobresa

El projecte de la CECOT de Terrassa s'ha plantejat com a objectiu principal afavorir la inserció laboral
i l'atenció psicosocial de col·lectius integrants de la nova pobresa. També es perseguia un impuls del
treball en xarxa per atendre les noves necessitats, i la creació d'una metodologia específica
d'intervenció per a aquest col·lectiu mitjançant la reformulació de les eines ja existents i l'adaptació
al col·lectiu. Cal destacar el treball amb la resiliència i l'atenció psicològica per afrontar la pèrdua del
lloc de treball de manera no traumàtica.
El projecte ha suposat una adaptació de les accions ja dutes a terme per la CECOT per atendre el
col·lectiu creixent de nova pobresa arreu del territori.
S'ha atès un total de 213 persones, amb una mitjana de 10 hores d'atenció per usuari. S'han dut a
terme un total de 20 mòduls d'orientació laboral i 20 sessions d'apoderament.
De les 213 persones ateses, 62 declaren haver treballat o treballar en el decurs del projecte (ràtio
d'inserció del 29,1%, tot i que no directament atribuïble a la gestió del projecte).
CECOT continua a hores d'ara amb els seus serveis ordinaris d'orientació i formació a persones en
situació d'atur, i han incorporat aquest col·lectiu al seu ventall d'usuaris.
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ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Fundació Privada ECOM

REACTIVA'T. Projecte intensiu d'inserció social de persones
amb discapacitat amb especial risc d'exclusió social

El projecte impulsat per la Fundació ECOM ha donat resposta a les necessitats d'inserció sociolaboral
del col·lectiu de persones amb discapacitat amb especials dificultats socials detectades pels serveis
de l'entitat. S’ha treballat al voltant de l’avaluació de situacions de vulnerabilitat, assegurant l'atenció
de les necessitats bàsiques, la promoció d’accions de xoc referents a orientació, de recerca de feina i
captació d'empreses, fer un acompanyament intensiu i intensificar la prospecció empresarial per
aconseguir ofertes per al col·lectiu.
El projecte presentat a la Marató per la pobresa no ha estat creat ad hoc per a la convocatòria, sinó
que planteja un reforçament en totes les seves àrees per donar cobertura a les accions i serveis que
presta l'entitat.
S'ha treballat amb 300 beneficiaris d'arreu del territori català. S'han dut a terme un total de 43
càpsules de formació, amb 299 assistents totals. S'han fet 776 seguiments i tutories.D'aquests 300
beneficiaris, n’han treballat 118 (39,3%), i aquesta inserció ha estat de qualitat (superior a 6 mesos)
en el 46% dels casos. El treball tècnic ha permès millorar l'autoestima un 28% de mitjana, respecte al
sentiment inicial dels usuaris participants.
La realització d'aquest programa ha donat pas a l'entitat a una nova manera de treballar amb l'usuari
davant l'actual crisi social. Es treballa per a la continuïtat de les accions del projecte.

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Fundació privada Plataforma Educativa

Projecte ALOJove (Aliança Litoral per l'ocupació Jove)

El projecte coordinat per la Fundació Plataforma Educativa i representat per 6 entitats d'arreu de
Catalunya, tenia per objectius afavorir l'autonomia i el compromís dels joves en els processos posats
en marxa, millorar els seus nivells d'ocupabilitat i afavorir el retorn a l'educació formal.
Les accions dutes a terme per a l'assoliment d'aquests objectius han estat: serveis d'orientació i
aprenentatges pràctics, elaboració d'un projecte personalitzat, oferta de formació especialitzada,
accés al mercat laboral i seguiments i suports personalitzats.
Com que està coordinat per 6 entitats, es tracta d'un projecte dissenyat específicament per a la
convocatòria de la Marató. Posteriorment, s'han aconseguit altres fonts de finançament per ajudar a
assolir les fites programades.
S'ha atès un total de 1.280 joves en sessions d'acollida, que han acabat transformant-se en el treball
intensiu amb 493 joves. També s'han dut a terme 6 PQPI (programes de transició escola-treball), 30
accions formatives transversals per a la recerca de feina i 10 accions professionalitzadores. S'ha fet
seguiment a 429 d'aquests joves.

21

Fruit d'aquesta activitat intensa amb els joves participants en el projecte, 107 d'aquests han
participat en convenis de pràctiques, i 83 han aconseguit un contracte de treball (representant una
ràtio d'inserció del 17%), el 34% dels quals en el sector del comerç, el 29% en serveis i el 22% en
hostaleria.
Es planteja seguir treballant amb el projecte ALO Jove per donar continuïtat a les sinergies i
col·laboracions iniciades, i aconseguir també altres fonts de finançament per a la sostenibilitat del
projecte.

ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Fundación Instituto de Reinserción Social

Aferra't: Dispositiu d'atenció a persones que es
troben en situació de pobresa com a conseqüència
de la crisi econòmica

Aquest projecte de la Fundació IRES està adreçat a la millora de les condicions de vida de persones i
famílies que es troben en situació de pobresa a causa de la crisi econòmica, amb l’objectiu d'evitar
que aquestes persones entrin en processos d'exclusió i puguin reincorporar-se al mercat laboral.
Per assolir aquesta finalitat, les accions dutes a terme han estat el desenvolupament d'un pla de
treball amb tres eixos: millora de les condicions estructurals, millora dels factors psicosocials i millora
de l’ocupabilitat de les persones ateses.
El projecte suposa una ampliació de l'abast de les accions de l'entitat en 60 noves places (que
comporta un nombre major d'usuaris), el perfil dels quals sí que correspon amb la convocatòria de la
Marató.
Es treballa amb un total de 167 persones. S'atorguen un total de 110 ajuts, 24 persones milloren les
seves condicions de vida a través del cobriment de necessitats bàsiques, 46 milloren els factors
psicosocials i 31 milloren les seves competències bàsiques i transversals.
Fruit de la intervenció en els diferents eixos del projecte, 26 usuaris accedeixen al mercat laboral
gràcies al projecte (ràtio d'inserció del 12%), i 16 persones més fan pràctiques en empreses.
A través de les diferents accions encetades, un total de 79 persones han evitat entrar en processos
d'exclusió.
El projecte ha pogut arribar a la finalització del 2013 amb fons propis i petits finançadors, i està
pendent de tancar col·laboracions per la continuïtat del projecte durant l’any 2014.
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ENTITAT

NOM DEL PROJECTE

Impulsem SCCL

Bombolles d'Ocupació - Rehabilitació

El projecte Bombolles d’Ocupació s’ha plantejat com a objectius principals la rehabilitació i
condicionament d'habitatges que no es troben en les condicions mínimes d'habilitabilitat al districte
de Ciutat Vella de Barcelona mitjançant la creació i posada en disposició de brigades de persones en
risc d'exclusió reciclades laboralment per fer les reformes.
Els habitatges han estat seleccionats de forma coordinada amb els Serveis Socials corresponents, i la
intervenció ha permès reciclar i formar els participants en el projecte en el sector de la construcció.
Es tracta d'un projecte creat ad hoc per a la convocatòria de la Marató, i que en data de la seva
finalització, ha despertat l’interès de l'Ajuntament de Barcelona.
S'ha donat cobertura a un total de 83 persones via formació / capacitació com a brigades de
rehabilitació, i s'han pogut rehabilitar amb elles un total de 16 vivendes.
L'impacte generat pel projecte, a banda de la capacitació de les 83 persones com a brigadistes, ha
estat l'alta en el règim d’autònoms de 3 participants del projecte, la inserció en el règim general de 2
més i la creació de xarxes d'ajuda al barri que ha traspassat les expectatives inicials.
En l'actualitat, aquest projecte ha generat un sentiment de consciència a l'Administració i Serveis
Socials que està provocant el disseny de convocatòries públiques destinades a la rehabilitació de
vivendes al barri del Raval de Barcelona. La continuïtat del servei passa per donar cobertura als petits
empresaris o grups que estan emergint arran del projecte.
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