L’ALTRA
CARA DE
LA
ROBA

teva

FORMACIÓ I TREBALL,
LA FUNDACIÓ AMIGA
Treballem per una societat més inclusiva,
justa i solidària
Donem resposta a persones que ara es troben en
situació de risc d’exclusió social: Persones en edat de
treballar, aturades des de fa temps... que no han
tingut tantes oportunitats, han patit diﬁcultats
econòmiques, han viscut realitats complicades i no
han pogut accedir al mercat de treball.

La nostra missió és facilitar l’accés al mercat
laboral a aquestes persones alhora que gestionar i
digniﬁcar l’entrega de productes de primera
necessitat a famílies amb escassos recursos
econòmics

EMPRESA, AJUNTAMENT, ENTITAT I ESCOLA
Què feu vosaltres?
DONACIÓ DIRECTA

CAMPANYES SOLIDÀRIES

Dóna aquells productes excedents, descatalogats o
fora d’estoc en bon estat que ja no feu servir i que
poden ser de gran utilitat per altres persones.

Impulsa una campanya de recollida de roba o
aliments, i alhora promou una acció de sensibilització
social i mediambiental.

COM FER LA DONACIÓ?

Dates:
Us recomanem desenvolupar-la durant un període
de canvi d’estació i mínim durant 15 dies.

Entrega a la Fundació

Barcelona:
Ramon Llull, 430-438,
St Adrià de Besòs
Vilanoveta, 15A,
Vilanova i la Geltrú

Tarragona:
Mas de l’Abat, 140,
Vila-seca

Recollida a domicili

Sol·licita el servei de
recollida a domicili
(prèvia valoració).
Truca al telèfon:
93 303 41 00

Contenidors:
Avaluar en funció de la disponibilitat d’espais i del
públic a qui va dirigida l’acció. En cas de que no en
necessiteu, caldrà un avís previ per coordinar la
campanya.
Buidatge:
Si durant la campanya el contenidor està ple, escriu a
donacions@formacioitreball.org i passarem a buidar
el contenidor el més aviat possible.
Si durant l’acció valoreu deixar el contenidor de forma permanent,
comunicar-ho a la Fundació mitjançant el correu electrònic indicat.

Més de 650 organitzacions

ja formen part d’aquestes iniciatives!

INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS
Promou la instal·lació per d’oferir un servei de
recuperació i recollida de residu al municipi.

Contenidor metàl·lic
Exterior / interior
Mides: 118 X 150 X 155 cm

Acord amb Ajuntament:
Per portar a terme aquesta acció és necessari la
signatura d’un conveni oﬁcial amb l’àrea municipal
de l’administració pública pertinent.
Xarxa de Contenidors:
En funció del territori i del volum de població, junts
determinarem la disposició dels contenidors al
municipi.
Buidatge:
En funció de l’estudi de població, es pactarà la
freqüència de les rutes de recollida per assegurar un
bon servei a la ciutadania.

Contenidor marró cartró
Interior
Mides: 60x60x100 cm

FORMACIÓ I TREBALL, LA FUNDACIÓ AMIGA
Què fem nosaltres?
DONACIÓ DIRECTA

CAMPANYES SOLIDÀRIES

Rebut que acredita la recepció de la donació.

Gràﬁca de campanya per impulsar la participació.

Un cop a l’any i PRÈVIA SOL·LICITUD DEL DONANT:
Informe d’impacte global

Rebut que acredita la recepció de la donació.
Un cop a l’any i PRÈVIA SOL·LICITUD DEL DONANT:

Si s’escau, campanya de comunicació de l’acció global

Informe d’impacte global

Certiﬁcat ﬁscal:

Si s’escau, campanya de comunicació de l’acció global

Beneﬁcis ﬁscals

Deducció

Si és el primer any que
fas una donació

35%*

Si és el 3r any consecutiu
que fas una donació igual
o superior

40%*

* Sobre la base imposable de la donació. La base d’aquesta
deducció no podrà excedir del 10% de la base imposable,
però l’excés podrà aplicar-se en períodes succesius.

INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS
Campanya de comunicació de l’acció
Informe de seguiment trimestral i anual
Un cop a l’any i PRÈVIA SOL·LICITUD DEL DONANT:
Informe d’impacte global
Si s’escau, campanya de comunicació dels resultats

GENEREM DE FORMA SOSTENIBLE UN DOBLE IMPACTE
Què fem amb el donatiu?

IMPACTE
SOCIAL

IMPACTE
MEDIAMBIENTAL

CREAR LLOCS DE FEINA
Donar feina per a
persones en risc o
situació d’exclusió
social.

REDUIR RESIDUS
Fomentar la
reutilització de
productes per tal
d’allargar el seu cicle
de vida i reduir les
emissions de CO2.

REDISTRIBUCIÓ DELS
BÉNS
Facilitar el seu accés a
persones en risc o
situació d’exclusió
social.

VIABILITAT
ECONÒMICA
SER SOSTENIBLES
Destinar els ingressos
obtinguts a l’acció
social de la Fundació.

MARCA LA DIFERÈNCIA: ALIANÇA ONL & EMPRESA
Quins beneﬁcis té la col·laboració?

En cada un dels
processos es
generen llocs de
feina per als
colectius
vulnerables

A través d’un model d’economia circular convertim
el teu donatiu en feina, aquest model ens permet:
RESIDU

1 Reduir la
producció de
residus

2

2 Reutilitzar
aquests com a
recursos

3

3 Durant el procés,
crear de llocs de
feina

1

CONSUM
SOSTENIBLE

RECUPERACIÓ

Economia
Circular
REDUCCIÓ
EMISSIONS CO2

REPARACIÓ
REUTILITZACIÓ

Beneﬁcis per l’organitzador:
Ajudar a eradicar l’atur al territori.
Complir amb els compromisos socials i mediambientals que exigeixen les polítiques de RSC atorgant-los
un enfocament innovador.
Donar resposta ràpida a problemàtiques de la societat actual, creant canvis relativament ràpids i
aconseguint resultats visibles a curt termini.
Relació win to win basada en l’honestedat i la transparència en què les dues organitzacions guanyen.

IMPLICA AL TEU EQUIP
Vols més?
Vols iniciar un projecte de Responsabilitat Social i no saps per on començar? Busques una acció senzilla que es
pugui realitzar a curt – mig termini? Mira les accions que et proposem i selecciona aquella que més s’adapti al
teu equip!
Què podeu fer?
Contractació, voluntariat, tallers... tu esculls!
Acollir alumnes en períodes pràctiques

Participar en un speed dating

Contractar persones per a cobrir vacants del teu
equip

Participar en l’entrega d’aliments al menjador
social

Contractar un servei de càtering, de neteja o
buidatge de locals

Realitzar un taller de cuina a D’ins

Oferir classes magistrals sobre el teu sector

Realitzar una passejada en bici per Barcelona a
través de Bici Amiga

Contacta amb nosaltres a: comunicacio@formacioitreball.org

Gràcies per fer -ho possible !

Ajuda’ns a eradicar
l’exclusió creant feina
Avui és un bon dia per
començar a canviar el món!

Encara no ens coneixes?
www.formacioitreball.org
donacions@formacioitreball.org
93 303 41 00

