
MEMÒRIA ACTIVITATS  FUNDACIÓ NOU MIL·LENNI ANY 2017 

 

PARTICIPACIÓ DE LA FUNDACIÓ EN ELS PROJECTES DE CÀRITAS PER A L’ANY 2017 

 

1.- PROJECTE PAIDÓS  BADALONA 

➢ Projecte PAIDÓS Badalona – 15 famílies amb nens de 0 a 6 anys. 

 

2.- PROJECTE PAIDÓS SANT ADRIÀ 

➢ Projecte PAIDÓS Sant Adrià – 15 famílies amb nens de 0 a 6 anys. 

 

3.- PROJECTE PAIDÓS ROQUETES 

➢ Projecte PAIDÓS Roquetes – 15 famílies amb nens de 0 a 6 anys. 

 

4.- PROJECTE PAIDÓS SANTA COLOMA 

➢ Projecte PAIDÓS Santa Coloma – 15 famílies amb nens de 0 a 6 anys.  

 

L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ en relació als projectes identificats anteriorment, ha 

estat de 470.000€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTICIPACIÓ DE LA FUNDACIÓ EN ELS PROJECTES DE SALESIANS SANT JORDI 

PER A L’ ANY 2017 

PARRÒQUIA DE SANT OLEGUER: Atenció a les persones necessitades, immigrants o gent del barri. 

Banc d’aliments. 

SALESIANS SANT JORDI: 

A.- CENTRES OBERTS 

El projecte Centre Obert acull infants i adolescents d’entre 6 i 18 anys en situació de risc social en un 

espai educatiu no formal, en un clima de família, que els permet adquirir aprenentatges i elaborar el 

seu propi creixement personal. 

• Centre Obert Ciutat Meridiana. BARCELONA. 72 destinataris 
• Centre Obert Don Bosco Navas. BARCELONA 48 destinataris 
• Centre Obert Salesians Mataró. MATARÓ. 48 destinataris. 
• Centre Obert Santa Eugènia. GIRONA. 100 destinataris. 
• Centre Obert El Mercat. LLEIDA. 48 destinataris. 
• Centre Obert Martí Codolar. BARCELONA.  
• Centre Obert La Mina.  
• Centre Obert Sant Boi.  
 

B.- PROJECTES D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL 
 
Amb aquest tipus de projectes es posa en marxa la possibilitat de dissenyar itineraris 
professionalitzadors amb joves en situació de risc social a través de la formació en competències 
laborals, amb la idea que en un futur es possibiliti l'accés a recursos de segona oportunitat educativa. 
Les activitats a desenvolupar són: 
 

• Coneixements aplicats: S'intentarà que el jove pugui relacionar continguts nous amb 
experiències de la seva vida actual i del que ha de ser la seva vida laboral. Les àrees que es 
treballaran seran aquelles que els joves puguin menester en les properes fases: matemàtiques, 
càlcul, llenguatge, escriptura, etc. 

• Tallers prelaborals: Es faran diferents tallers pels quals passaran tots els participants. Aquests 
seran el més semblant possible a les possibilitats de formació posterior i que respondrien a les 
demandes d'inserció fetes per les empreses, de manera que ja es pugui fer una orientació al curs 
de formació que respongui millor a les motivacions, habilitats i / o capacitats dels joves. 

• Activitats d'orientació laboral: Es faran activitats individuals i grupals amb els joves per poder 
anar confirmant el primer diagnòstic i definició d'Itinerari individualitzat. Un indicador que caldrà 
tenir present és el resultat de la participació dels joves als tallers prelaborals. 

Els projectes i centres a donar suport econòmicament serien: 

• Inserció laboral Mataró. MATARÓ. 24 destinataris. 

• Projecte d'Inserció Sociolaboral per a joves "Pedraforca". BARCELONA. 24 destinataris. 

• Projecte Clau. BARCELONA. 24 destinataris. 

• Inserció Sociolaboral Lleida. LLEIDA. 48 destinataris. 

 

 



C.- MATERNO INFANTIL 

El Materno Infantil és un espai de serenor per a les mares i els seus nadons. Les mares, sovint 
molt joves i sense experiència, amb situacions familiars molt complexes i sovint  amb problemes 
relacionats amb la droga, assimilen les atencions bàsiques que necessita el seu nadó. Aprenen 
a mimar-lo, alimentar-lo, gaudir-ne, i vetllar per la seva integritat emocional i física. Un equip 
d’educadores i una psicòloga els ajuden a fer camí. 

• Materno Infantil La Mina. SANT ADRIÀ DE BESÒS. 8 mares, 10 infants.  

 

D.- AULES ESTUDI 

El projecte Aula d’Estudi té com per finalitat fomentar la igualtat d'oportunitats i la reducció del 
fracàs escolar, oferint un espai d'integració i creixement personal. S’adreça a infants i 
adolescents d’entre 6 i 16 anys, amb dificultats per seguir el ritme escolar, amb especial atenció 
als infants i adolescents immigrats. Es proposa prevenir i evitar les situacions de risc i afavorir 
l'èxit escolar, la integració social a través de l'aula, compensar dèficits socioeducatius, i promoure 
l'educació integral dels infants i adolescents. 

• Aula d’estudi Sant Boi de Llobregat. SANT BOI DE LLOBREGAT. 24 destinataris 

• Aula d’estudi Mataró – MATARÓ  
 

 

L’aportació realitzada per la FUNDACIÓ a SALESIANS SANT JORDI en relació als projectes 

identificats anteriorment , ha estat de 272.000,- €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTICIPACIÓ DE LA FUNDACIÓ EN ELS PROJECTES DE L’HOSPITAL SANT JOAN DE 

DÉU PER A L’ANY 2017 

TALLER ARTERAPIA 

El taller d’art teràpia es durà a terme amb els nens hospitalitzats a la Unitat d’Oncologia i neurologia 

de l’HSJD. L’objectiu fonamental és oferir als infants hospitalitzats un marc on se li ofereixen recursos 

artístics per tal de que puguin expressar tots els sentiments, emocions i pensament que sorgeixen al 

llarg de la seva situació. 

 L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ en relació al projecte identificat anteriorment, ha estat de   

27.000 €. 

PROJECTE CUIDAM 

CUIDAM és un dels programes de cooperació internacional que dur a terme l’Hospital Sant Joan de 

Déu. El seu objectiu és oferir tractament medicoquirúrgic d’alta complexitat a nens i nenes de qualsevol 

país del món amb un sistema sanitari que no pugui oferir aquest tractament o, encara que ho pugui 

oferir, no sigui a l’abast de les famílies del nen per falta de recursos econòmics.  

L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ en relació al projecte identificat anteriorment, ha estat de     

45.000 €, 3 CASOS. 

PROJECTE UFAM (Unitat Funcional Atenció Menor) 

Unitat especialitzada en el diagnòstic  i atenció integral dels pacients menors d’edat víctimes d’abús 

sexual. 

L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ en relació al projecte identificat anteriorment, ha estat de 

253.000,-€ 

PROJECTE CHILD LIFE 

Per resoldre els dubtes i  tranquil·litzar als pacients i els pares, l’Hospital compta amb una professional 

formada a Estats Units en infermeria, psicologia i en l’especialitat Child Life. Ella utilitza el joc i altres 

tècniques perquè l’infant entengui tot el procés que viurà i aconseguir així que l’experiència de ser 

intervingut no sigui traumàtica. 

L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ en relació al projecte identificat anteriorment, ha estat de 

44.000,-€ 

OPTOMAT 

Aparell d’última generació per al diagnòstic i la detecció precoç de tumors i altres patologies greus 

oftalmològiques. 

L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ en relació al projecte identificat anteriorment, ha estat de 

189.970,-€ 



 

PARTICIPACIÓ DE LA FUNDACIÓ EN EL PROJECTE DE LA FUNDACIÓ AMICS DE 

L’HOSPITAL DEL MAR PER A L’ANY 2017 

 

JARDÍ TERAPÈUTIC I DE LLEURE A PEDIATRIA 

Adequació  d’un espai exterior on puguin sortir, gaudir del sol i moure’s els nens i nenes ingressats a 

l’Hospital del Mar  per què la seva estada hospitalària sigui el més semblant a una llar i al seu dia a 

dia, és un espai especialment necessari per a nens amb problemes psicomotors i per aquells  que han 

d’estar ingressats varis dies en observació per a proves de diferents tipus. 

L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ en relació al projecte identificat anteriorment, ha estat de   

40.587,10 €. 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓ DE LA FUNDACIÓ EN ELS PROJECTES DE L’OBRA SOCIAL LA CAIXA  

PER A L’ANY 2017 

 

1.- PROJECTE GAVI ALLIANCE 

 

➢ Projecte Gavi Alliance  –  Programa de vacunació infantil – 640 nens vacunats 

 

L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ en relació al projecte identificat anteriorment, ha estat 

de 1.600,-€ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


