MEMÒRIA ACTIVITATS FUNDACIÓ PRIVADA NOU MIL·LENNI ANY 2021
PARTICIPACIÓ DE LA FUNDACIÓ EN EL PROJECTE DE CÀRITAS
Projecte “Fons d’Emergència-COVID-19”, la demanda d’ajudes s’havia triplicat i es necessitaven recursos
per cobrir les necessitats més bàsiques.
Aportació realitzada al “Fons d’Emergència-COVID-19, corresponent al servei d’ajudes econòmiques per
a pagar necessitats bàsiques com l’alimentació o diferents conceptes d’habitatge, sempre per a ajudes
finalistes que corresponguin a famílies amb nens i adolescents.
L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ en relació al projecte identificat anteriorment, ha estat de
200.000€.

PARTICIPACIÓ DE LA FUNDACIÓ EN ELS PROJECTES DE SALESIANS SANT JORDI
PARRÒQUIA DE SANT OLEGUER: Atenció a les persones necessitades, immigrants o gent del barri.
Banc d’aliments. - 10.000,-€
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.
Els centres on s’ha donat suport econòmicament son:
•
•
•
•
•
•

Centre Obert Salesians Mataró. MATARÓ. - 35.000,-€
Centre Obert Santa Eugènia. GIRONA. - 36.000,-€
Centre Obert El Mercat. LLEIDA. - 20.000,-€
Centre Obert Martí Codolar. BARCELONA. 13.000,-€
Centre Obert La Mina. Sant Adrià del Besos. – 12.000,-€
Centre Obert Don Bosco Navas. - 6.000,-€

B.- PROJECTES D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Amb aquest tipus de projectes 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 desenvolupades són:
• Coneixements aplicats: S'ha intentat 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 s’han treballat son
aquelles que els joves puguin menester en les properes fases: matemàtiques, càlcul, llenguatge,
escriptura, etc.
• Tallers prelaborals: S’han fet diferents tallers pels quals han passat tots els participants. Aquests
son el més semblant possible a les possibilitats de formació posterior i que responen 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: S’han fet activitats individuals i grupals amb els joves per poder anar
confirmant el primer diagnòstic i definició d'Itinerari individualitzat. Un indicador que es té molt
present és el resultat de la participació dels joves als tallers prelaborals.
Els centres on s’ha donat suport econòmicament son:
•
•
•

Inserció laboral Ciutat Meridiana. – 5.000,-€
Inserció laboral Mataró. MATARÓ. – 24.000,-€
Inserció laboral Martí Codolar. BARCELONA. – 40.000,-€

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. – 20.000,-€

D.- AULES ESTUDI
El projecte Aula d’Estudi té com a 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. - 5.000,-€

E.- CENTRES RESIDENCIAL D ’ACCIÓ EDUCATIVA ( CRAE)
La Casa Don Bosco és un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) que atén nois adolescents,
d’edats compreses entre els 14 i 18 anys. Suport a l’emancipació d’adolescents i joves tutelats i
extutelats.
•

SSJ LLEIDA: CRAE .- 25.000,-€

F.- PROJECTE ATLAS , D’ACOLLIDA D’INFANTS I ADOLESCENTS IMMIGRANTS -SANT BOI
El projecte Atles acull adolescents nouvinguts d’entre 11 i 17 anys que fa menys d’un any que
resideixen a Catalunya. Té per finalitat acompanyar-los en el seu procés d’incorporació al nou entorn
des de dos àmbits: el suport a la integració escolar, i el suport a la integració social, realitzant
activitats d’acollida (tallers de conversa, participació, seguiment del procés escolar, orientació
familiar....).

De la mateixa manera es combina aquest treball d’acollida amb un treball intensiu de coordinació
amb les entitats del municipi que ja acullen entre les seves activitats a aquests nois i noies, trencant
amb els possibles obstacles possibles (manca de preparació de les entitats, quotes, difusió entre la
comunitat immigrada de la possibilitat de participació, seguiments de les possibles derivacions).
Per tant, el fet de tractar d’una proposta vinculada a les intervencions que venen desenvolupant-se
amb aquesta població en el municipi, fa que sigui necessària una voluntat de treball en xarxa,
concretant aquest treball en estructures que possibilitin la coordinació dels diferents serveis
(escoles, instituts, serveis socials, etc.) al mateix temps es fomenta la participació en els recursos
normalitzats de la zona com qualsevol altre ciutadà de barri trencant amb les possibles dificultats
que es puguin donar en el cas d’aquest col·lectiu.
Projecte Atles – SANT BOI - 7.000,-€

G.- D'AUXILIAR DE MUNTATGES D’INSTAL•LACIONS ELECTROTÈCNIQUES EN EDIFICIS I
EL PFI D’AUXILIAR D’HOTELERIA - MARTI CODOLAR
El Projecte de Formació i Inserció (PFI) per a joves en situació d'exclusió d'Auxiliar de muntatges
d’instal•lacions electrotècniques en edificis i el PFI d’Auxiliar d’Hoteleria, és un projecte que ajuda a
donar resposta a molts joves de la zona que es troben en situació de fracàs escolar: sense
acreditació de l’ESO i amb poques possibilitats d’accedir al món laboral per falta de formació i
d’oportunitats. En aquest sentit el PFI és una bona oportunitat per proporcionar formació
professional que facilita la incorporació al sector laboral del Manteniment d’Edificis i en el sector
laboral de l’Hoteleria-cuina. Al mateix temps es converteixen en una bona eina per tal que els joves
puguin desenvolupar actituds i competències que contribueixin al seu creixement personal i a la
seva inserció social i laboral.
•

PFI Electricitat i Cuina Martí Codolar. BARCELONA – 14.000,-€

L’aportació realitzada per la FUNDACIÓ a SALESIANS SANT JORDI en relació als projectes
identificats anteriorment , ha estat d’un total de 272.000,- €.

PARTICIPACIÓ DE LA FUNDACIÓ EN EL PROJECTE DE LA FUNDACIÓ JOVENT

PROJECTE DE RESTAURANT FORMATIU
Projecte de Restaurants Formatius ha servit per oferir als joves en situació de vulnerabilitat social que han
estat formats per Salesians Sant Jordi una primera experiència laboral, que els permeti millorar les seves
competències professionals i hàbits laborals, acompanyats per talleristes-educadors que orientin la tasca
professional. - 25.000,-€
L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ a FUNDACIÓ JOVENT en relació al projecte identificat
anteriorment, ha estat d’un total de 25.000,-€

PARTICIPACIÓ DE LA FUNDACIÓ EN ELS PROJECTES DE L’HOSPITAL SANT JOAN DE
DÉU I L’OBRA SOCIAL SANT JOAN DE DÉU
TALLER ARTERAPIA
El taller d’art teràpia s’ha portat a terme amb els nens hospitalitzats a la Unitat d’Oncologia i neurologia
de l’HSJD. L’objectiu fonamental ha sigut 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 CUIDA’M - CARDIOPATIES
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
107.393,-€ els destinataris han sigut 10 infants amb tractaments de cardiopaties congènites.
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,-€
PROJECTE ESPAI FAMÍLIES
Persona d’atenció a les famílies en el espai famílies.
L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ en relació al projecte identificat anteriorment, ha estat de
29.000,-€.

EQUIP D’ECOCARDIOGRAFIA AVANÇADA –SISTEMA PHILIPS EPIQ CVX 3D
Equip d’ecocardiografia d’última generació per al Servei de Cardiologia que permet l’adquisició d’imatge
cardiovascular a temps real, incorporant tecnologia d’anàlisis avançat que permet una valoració precisa
de l’estructura i funció del cor i els grans vasos.
L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ en relació al projecte identificat anteriorment, ha estat de
125.235,-€.

RETINÒGRAF-ANGIÒGRAF DE CAMP AMPLI I CONTACTE
Equip per el Servei d’Oftalmologia que permet fer fotografia i vídeo del fons de l’ull del nen amb una lent
de camp ampli. A més, permet visualitzar la perfusió de la sang a les artèries i venes de la retina i coroides.
L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ en relació al projecte identificat anteriorment, ha estat de
135.520,-€.
PROJECTE UNITAT PEDIÀTRICA DEL DOLOR
L'objectiu d'aquesta nova Unitat ha estat atendre d'una forma global, multidisciplinària i també amb una
visió investigadora, el control del dolor de tots els nostres pacients pediàtrics, tant als que pateixen dolor
crònic, com dolor puntual per un procés clínic o post quirúrgic
L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ en relació al projecte identificat anteriorment, ha estat de
80.666,-€
PROJECTE NOVA SALA DE JOCS -PLANTA 6a D’HOSPITALITZACIÓ
Amb la creació del nou nucli de comunicació de l'Hospital sorgeix el projecte de "sales de jocs" per cada
planta. El destí d'aquesta aportació és per la sala situada a la planta 6a. destinada a pacients de 0 a 6
anys.
L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ en relació al projecte identificat anteriorment, ha estat de
100.000,-€

L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ a l’HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU i OBRA SOCIAL SANT
JOAN DE DÉU en relació a tots els projectes identificats anteriorment, ha estat d’un total de 648.814,-€

PARTICIPACIÓ DE LA FUNDACIÓ EN ELS PROJECTES D’AEIRAVAL
PROJECTE 1
Pla per a la inclusió d’infants i joves amb discapacitat o problemàtiques de salut mental a l’AEIRAVAL.
Amb aquest projecte s’ofereix millor qualitat socioeducativa als infants amb discapacitat i/o
problemàtiques de salut mental que participen a l’AEIRAVAL.
Franges d’edat: de 3 anys a 16 anys.
Nombre de participants: 112 infants i adolescents atesos durant el curs dels quals s’identifiquen 1 de cada
4 que presenten trastorns de conducta, TDAH (transport del dèficit d’atenció i hiperactivitat) i TEA (trastorn
de l’espectre autista).
L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ en relació al projecte identificat anteriorment, ha estat de
39.233,-€

PROJECTE 2:
Millorar el nivell de comprensió lectora dels infants. El Districte de Ciutat Vella presenta uns nivells de
comprensió de la lectura molt per sota de la mitjana de la ciutat de Barcelona.
Basat en el model d’aprenentatge entre iguals, utilitza la metodologia “aprensenyar”, a través de la qual
dos infants o adolescents amb nivells de lectura i comprensió diferents, es donen suport mútuament.
Franges d’edat: de 6 a 11 anys.
Nombre de participants: 26 participants.
L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ en relació al projecte identificat anteriorment, ha estat de
20.352,-€

PROJECTE 3:
Mentoria a adolescents que necessiten orientació, per tal que cap adolescent abandoni prematurament
els seus estudis, que els joves que s’ho proposin arribin a la universitat, que els joves que s’ho proposin
arribin a CFGS. També es vol millorar les seves relacions socials i familiars i que, en conjunt, tinguin un
millor benestar emocional.
Franges d’edat: de 14 a 18 anys.
Nombre de participants: 24 participants, conformat per 12 parelles mentor-mentorat. Anualment s’ha
coordinat un grup d’uns 50 voluntaris, actuals o futurs mentors.
L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ en relació al projecte identificat anteriorment, ha estat de
17.475,-€

L’aportació que ha realitzat la FUNDACIÓ a AEIRAVAL en relació als projectes identificats anteriorment,
ha estat d’un total de 77.060,-€

TOTAL AJUDES REALITZADES DURANT L’ANY 2021 :

1.222.874,-€

