A vegades,
les segones parts
són millors
Memòria Corporativa 2014
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Caure està permès, aixecar-se és obligatori!

OPORTUNITATS
La Fundació Formació i Treball, entitat promoguda per Càritas
Diocesana de Barcelona, està acollida a la Llei 49/2002, del 23 de desembre,
del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals
al mecenatge (B.O.E. 24.12.2002).
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I per què no?

Conjuntament desenvolupem i treballem en diversitat d’iniciatives que en el marc de la formació i
la creació d’activitats econòmiques ens permeten generar oportunitats de feina per a moltes
persones. Projectes i serveis com la recollida i gestió de roba, mobles i joguines; la gestió de punts verds;

Ens agradaria que per a totes les persones,

la formació i oferta de serveis de neteja, bugaderia, manteniment i construcció; l’escola d’hostaleria i els

cada dia fós un dia ple de futur.

aparcaments vigilats de bicicletes, en són un exemple.

INCLUSIÓ

Ens agradaria que, per als qui no han tingut
tanta sort, els qui han patit dificultats

econòmiques, han viscut realitats complicades,
i no han pogut accedir al mercat de treball, per
ells, també, que cada dia fós un dia de feina
més. Un dia engrescador, ple d’ il·lusió, de
lluita, d’aprenentatge i d’oportunitats.

Afortunadament, som molts als qui ens

Un esperit de treball en xarxa que dóna la possibilitat de crear cadenes d’oportunitats amb nous
recursos per generar més feina, a través de l’entrega social per a usuaris i usuàries d’altres entitats, el
menjador social, el programa de post-formació o “la transpirenaica social y solidaria”.
A la Fundació, cada dia tenim més amics i amigues: treballadors, voluntaris, persones, entitats,
institucions i empreses que amb el seu suport ens ajuden a ampliar la nostra capacitat de
generar feina.
I tots són Amics, com nosaltres, de les noves oportunitats. Amics de la inclusió.

agradaria. Molts homes i dones que treballem
a la Fundació Formació i Treball i que fem
d’aquest objectiu, el motor de la nostra vida.
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Jon i Alex

Cuiners a D’INS, Escola - Restaurant

Equip Humà

de la Fundació Formació i Treball
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Algunes vegades es guanya, però sempre se n’aprèn
La superació és la capacitat que tenim les persones per sobrepassar els obstacles que ens trobem en
el nostre camí. Si no els afrontem a temps, aquests poden minvar dia rere dia la nostra autoestima,
confiança, seguretat... i és en aquell moment quan una mà amiga et pot ajudar a aixecar-te per

SUPERACIÓ

sortir-ne més enfortit.

Els canvis formen part de la vida i des de la Fundació Formació i Treball, en ocasions, tenim la possibilitat
de convertir-los en oportunitats. Aquest és el cas de l’escola d’hostaleria i la planta de valorització tèxtil,
dues iniciatives que s’han revelat com a excel·lents eines per al desenvolupament de la nostra missió.
Amb aquest esperit de superació, enguany hem tancat un procés de reflexió estratègica comptant amb
la participació d’usuaris/àries, voluntariat, treballadors/es i membres del patronat. D’aquest treball n’han
sortit nous reptes a assolir que continuen marcant la creació de més oportunitats com a objectiu
principal. En aquest sentit també, voldriem fer especial menció al treball acadèmic recentment publicat
per la Càtedra Mango de ESCI que calcula el Valor Social Integrat*. Aquest estudi ens ha donat una de
les millors notícies que poguéssim esperar: el valor social de la Fundació en l’exercici del 2014 ha
estat de 17.921.105 €, més del doble dels nostres ingressos econòmics. Significativa xifra que ens fa
estar orgullosos i ens dóna un extra de motivació a tots els que ens dediquem a la Fundació.
Tot plegat, un seguit d’activitats que, superant els diferents obstacles trobats en el camí, ens han permès
respondre a les necessitats d’un major nombre de persones i famílies, unes vegades guanyant, però
sempre aprenent.

Ángel Cánovas García
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Eduardo, participant del Taller Sant Isidre

*Per a més informació veure pàgines 56 i 57.

President
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Avui, més forts que ahir
“

A la Fundació Formació i Treball t’ensenyen la vida, la veritat, el

Participants Punt Formatiu
de l’Obra Social “la Caixa”

que vol dir la paraula “treballar” des del primer dia. La feina diària
no com una prova, sinó com la vida real, i així ens ho fan saber des
de cadascuna de les formacions i serveis en els que participem.
La bona sort s’aconsegueix amb un canvi d’actitud, no pots deixarte consumir com una flor, has d’aprofitar les oportunitats que
et donen. La meva van ser tres mesos per l’aprenentatge d’un
nou ofici i he aconseguit aprofitar-la, avui dia tinc un contracte. La

“

meva feina, i la meva il·lusió, és conservar aquesta feina.

No et desanimis, sempre hi ha una mà amiga per aixecar-te.

Maite
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Alumna del curs d’auxiliar de cambrer/a de sala
del Punt Formatiu de l’Obra Social de“la Caixa”
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Qui som?
Equip de càtering de l’Escola d’Hostaleria
jornada de presentació “Anàlisi delValor Social”
10

11

Junts, fem un gran equip
Dades actualitzades a 31 de juliol de 2015

Patronat
President
Ángel Cánovas García
Vocals
Xavier Borrell Vilaseca
Salvador Busquets i Vila
Enric Julià i Danès
Jaume Marfà Badaroux
Andreu Morillas Antolín
Francisco Pérez Medina
Timoteu Ramírez Cuesta
Mercedes Ribas Batlló
Santiago Tintoré Codina
Secretari no patró
Xavier Puig Vidal
Director
Albert Alberich i Llaveria
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Consell Assessor

Consell Assessor

Barcelona

Tarragona

President
Fortunato Frías González

Membres
Montserrat Boronat Piqué
Joan Enric Carreres i Blanch
Josep Graset Foraste
Joan Milà Ciurana
Josep Maria Martí i Martí
Josep Poblet i Tous
Maria Àngels Ponce Ferrando
Joan Maria Pujals i Vallvé
Andreu Rodríguez Valveny
Maties Vives i March

Vocals
Jordi Alberich i Llaveria
Silvia Àvila Rivero
Carles Campuzano i Canadés
Jesús Canga Castaño
Xavier Carbonell Duran
Ignasi Carreras Fisas
Eugènia Carreres Vivas
Enric Corominas Vila
Anton Costas Comesaña
Esperança Esteve Ortega
Àngel Font Vidal
Pedro Fontana García
Joan Molins Amat
Alfred Pastor Bodmer
Manuel Ribas Montobbio
Joan Ros Petit
Gerardo Salvador Coderch
Albert Salvador i Sotillos
Secretari
Xavier Puig Vidal

Secretària
Marina Arnau Olivé

Equip
93 Voluntaris/àries
Que dónen testimoni de compromís.
La valoració de les hores de feina
aportades durant el 2014 s’estima en
294.082 euros.

132 Treballadors/es d’Inserció
Que aporten el millor d’ells mateixos en
el seu camí cap a la inserció laboral

336 persones
compromeses amb la inclusió

111 Treballadors/es d’Estructura
Que s’impliquen cada dia per oferir la
millor atenció i el millor servei a les
persones
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Inclusió, una paraula amiga
Visió
Ser referent en la creació de llocs de treball
dirigits a persones en situació de risc
d’exclusió social.
Assolir l’excel·lència en la qualitat dels
projectes de formació, així com en la seva

Alumnes Cambrer/a Pisos
Delegació de Vila-seca (Tarragona)

integració dins de les activitats econòmiques
que desenvolupa el grup Formació i Treball.

Missió

Valors

Crear iniciatives socials que ens permetin generar oportunitats laborals i formatives per a la inclusió

L’esperit de Càritas al servei de les persones

social de les persones.

Empatia Social
Autofinançament
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Gestionar, potenciar i dignificar el Programa d’Entrega Social dirigit a facilitar la roba i l’equipament

Transparència

de la llar a famílies amb escassos recursos econòmics.

Proactivitat

Alumnes Aux. de Cuina en l’acte cloenda de pràctiques
Hilton Diagonal Mar Barcelona Hotel
15

Crear l’equip és el principi, mantenir-lo el progrés, treballar units assegura l’èxitran equip
Treballar en equip és l’estratègia que ens assegura el fet de poder mantenir més viva que mai la

El grup Formació i Treball està conformat per:

nostra missió basada en generar oportunitats formatives i laborals per a les persones que estan més
allunyades del món laboral. Aquest esperit i passió és el que ens mou, posicionant a les persones en

Formació i Treball

Formació i Treball

l’eix central de la nostra feina diària.

Fundació Privada (FIT)

Empresa d’Inserció, S.L.U. (FITEI)

Més de vint anys de trajectòria al servei de les persones ens avalen i ens fan créixer en activitats i
territoris on tenir presència. És per aquest motiu que poc a poc hem anat consolidant el que avui dia és el
grup Formació i Treball. Un grup que neix de l’acció de Fundació Formació i Treball, Formació i Treball
Empresa d’Inserció, Institut de Formació per a la Inserció Laboral i Roba Amiga Empresa d’Inserció.

Fundació Privada, sense ànim de lucre, promoguda per

Empresa d’Inserció creada el 2005, en aplicació de la

Càritas Diocesana de Barcelona l’any 1992. Entre les

Llei 27/2002, amb la que es desenvolupen serveis que

seves activitats per afavorir la formació i inserció laboral

permeten assolir la inserció laboral de persones en risc

destaquen el servei de recollida de mobles, el càtering,

d’exclusió. Entre les seves activitats destaquen el servei

l’aparcament de bicicletes i les botigues de segona mà.

de recollida de roba, la neteja, la bugaderia, les obres i
deixalleria.

Entitats que neixen amb un tret diferencial comú: l’autosuperació i l’anticipació als canvis, l’elevat
grau d’autofinançament i el permanent treball en xarxa entre elles.
Per tot això la present memòria és un recull de les activitats realitzades durant l’any 2014 pel grup
Formació i Treball en el seu abast territorial de Barcelona i Tarragona (Sant Adrià de Besòs,
Barcelona, Vilanova i La Geltrú, Vila-seca, Tarragona, Sant Esteve Sesrovires).

Roba Amiga

Institut de Formació

Empresa d’Inserció, S.L. (RAEI)

per a la Inserció Laboral, S.L.U (IFIL)

Empresa d’Inserció constituïda l’any 2012 a partir de l’acord

Entitat mercantil unipersonal fundada l’any 2011 destinada

entre la Fundació Formació i Treball, la Coordinadora

a desenvolupar programes de formació professional per

contra la Marginació de Cornellà i la Cooperativa Roba

a l’ocupació i oferir un catàleg de formació professional

Amiga amb l’objectiu de potenciar la creació de llocs de

compatible amb les necessitats actuals del mercat laboral.

treball a través de l’eficient tractament de recuperació de
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la roba usada.
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Què fem?
Cloenda d’itinerari per a la recerca de feina
programa “Aula Oberta, servei d’acompanyament”
18
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Treballem per a la inclusió de les persones
Donem respostes al col·lectiu de persones que ara es troben en situació de risc d’exclusió social.
Persones en edat de treballar, amb escassa formació, que han esgotat els seus recursos econòmics,
aturades des de fa temps, joves sense formació i/o experiència laboral, provinents del fracàs escolar,
etc. Durant aquest 2014, hem atès a 1.674 persones que volen tenir l’oportunitat de treballar
reforçant les seves capacitats, actituds i motivació.
A la Fundació Formació i Treball el nostre repte diari és aconseguir una societat més inclusiva, justa
i solidària.

Com són les persones que atenem?
58,07% són catalanes i de la resta de l’Estat
El 39,13% disposen d’estudis primaris
El 75,50% no reben cap ajuda econòmica
El 76,90% tenen càrregues familiars

Què hem aconseguit?
890 Han realitzat una entrevista de treball
705 Han superat la seva por a canviar de sector
aprenent un nou ofici

619 Han aconseguit una oportunitat laboral
Assessorament de 10 projectes d’emprenedoria
que per ara s’han materialitzat en 2

Com ho hem aconseguit?
Amb el suport de:

Amb l’aliança permanent de més de

208 empreses i co-creant oportunitats amb més de 32 entitats i

institucions. Enguany destaquem la implicació de:

El

20

46,90%

53,10%
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Caminem junts... aquesta només és una parada
El Programa d’Entrega Social (PES), desenvolupat per la Fundació Formació i Treball des de la seva
constitució, té per objectiu proveir d’articles imprescindibles per a la vida diària (majoritàriament roba,
mobles i joguines) a persones i famílies amb escassos recursos econòmics, que ens són derivades

Què hem aconseguit?

3.835 Famílies beneficiades

569.000 Euros en Valor d’Entregues

Com ho hem aconseguit?

pels Serveis Socials d’Ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en especial l’Ajuntament de
Barcelona, i Càritas amb els quals tenim establerts convenis de col·laboració.
El nostre ideal és cobrir les necessitats de les famílies ateses en el menor temps possible. Millorar
aquest aspecte, és el nostre repte permanent.

Com són les persones que atenem?

Amb el suport de: Amb l’aliança permanent de més de
destaquem especialment la implicació de:

56,85% són catalanes i de la resta de l’Estat
El 52,70% són dones amb fills menors al seu càrrec (respecte al 77,71%)
El 56,96% tenen càrregues familiars
3 membres com a mitjana per família

520 empreses sensibilitzades. Enguany

El
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77,71%

22,29%
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Com ho fem?
Servei de Bugaderia Industrial
a la delegació de Vilanova i La Geltrú
24
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Escoltem, analitzem i donem resposta
F o r mac ió

58 accions formatives
13.552 hores lectives

I ti n er a r i s d ’In se r c i ó
A mida de cada persona, amb assesora ment i
treball continu. Un d’aquests projectes
és un contracte a l’Empresa d’Inserció

Adaptada a les demandes del mercat laboral, facilita
l’adquisició de recursos i competències laborals per a
poder treballar

La Post-Formació
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705 persones
han estat capacitades

Opo r t u n i t at s

Ha estat
un dels eixos clau
d’aquest 2014.

898 persones
han assolit objectius

23 projectes

208 empreses
recolzen el projecte

A través de la intermediació amb la xarxa d’empreses
i particulars que ens fan arribar les seves demandes
de personal o bé a través de la contractació dels
serveis que desenvolupem

Contracte a
l’Empresa d’Inserció

619 persones
han aconseguit una o
po

retorn
Període previ de
l.
al mercat labora
m les eines
És l’espai on done
rir-se camí cap a
necessàries per ob
a.
l’empresa extern
laborals,
Tornen els hàbits
el compromís,
s... i els drets
les responsabilitat

rtunitat laboral
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Generem oportunitats gràcies a tu
Des de la Fundació Formació i Treball sabem que les oportunitats no neixen per si soles, per això
el nostre compromís és generar-les. I això ho fem a través de la confiança i complicitat que tenim
amb cadascú de vosaltres.

Recollida de roba a domicili

Botiga de Tarragona

Ens il·lusiona treballar amb i per a les persones, i ho fem amb entusiasme, passió, confiança,
respecte i assegurant la transparència del nostre model, de manera pro activa, innovadora i
amb la responsabilitat diària de respondre amb eficàcia a cadascun dels nostres interlocutors.
Amb aquest esperit hem estat capaços de desenvolupar activitats al servei de la societat, basant la nostra
feina en un model d’economia social en la que tots i totes hi participem: comprant a les botigues

Dinar del Programa gimnàstica per a Gent Gran de Sant Adrià
a D’INS l’escola - restaurant
Persones com tu, que des de casa teva, a nivell particular, o des de la teva feina, com a treballadors,
ens ajudes a crear aquesta xarxa amiga. Un teixit compartit amb el que ampliem l’impacte social i
mediambiental de les nostres activitats, i alhora, el fem sostenible.

28

amigues, contractant un servei de neteja, bugaderia o transport, aparcant la teva bicicleta, gaudint
d’un bon dinar al restaurant, donant aquell conjunt de roba que ja no et poses... Així, amb cada
pas, amb cada gest, hem aconseguit generar 619 oportunitats laborals i 705 oportunitats
formatives.

Ho vols conèixer amb més detall? Continua....
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La teva Botiga Amiga
La teva compra en aquestes botigues significa un SÍ a la consciència social i mediambiental, que es

Visita la xarxa de botigues
i vesteix la moda més solidària

Francesc Tàrrega, 48 (Congrés)
08027 BCN
934081788

tradueix en un sí a les segones oportunitats per a les persones i per a la roba, sabates i roba de la llar
que ja no es feien servir. És un SÍ a totes les persones que tornen a donar vida a aquesta roba a
través de la cadena de recollida, tria, recuperació i atenció de qualitat que reben els nostres
clients.

110 persones que:

· Recullen a domicilis o als contenidors
· Recuperen, seleccionen i classifiquen
· Distribueixen i entreguen
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Enguany destaquem que hem estrenat amb èx
it
una nova línia de mercats vintatge!
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Barcelona

Altres Territoris
Ramon Llull, 430-438
08930 St. Adrià de Besòs
933034100
Apodaca, 12
43004 Tarragona
977214645

Hospital, 89 (Raval)
08001 BCN
933107355

Lledó, 6 (Gòtic)
08002 BCN
933105635

Sibelius, 9 (Clot)
08026 BCN
932452688

Sant Pere, 46*
43004 Vilafr. del Penedès
938904732
*Botiga oberta en col·laboració
amb Entrem-hi | Nou Set
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La teva Cuina Amiga

Restaurant

Venir a dinar al restaurant o contractar un càtering representa una aposta clara per la formació
pràctica dels nostres alumnes amb l’objectiu de capacitar-los professionalment com a
empleats/des en establiments d’hostaleria i restauració.
La idoneïtat de la formació i el servei es posa en valor diàriament, especialment en la pràctica quotidiana
del restaurant que obre al públic cada migdia amb una magnífica relació qualitat-preu.

Passeig Lola Anglada, s/n | 08930 St. Adrià de Besòs
dinsescola@formacioitreball.org
www.dinsescola.org | 933562870
Amb l’especial suport de:
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278 alumnes formats Gràcies a tu, it servir
consegu
a
n
a
h
s
l
l
e
170 contractacions en empreses de 20.000 menús
38,84% Auxiliars de Cuina
33,00% Auxiliars de Sala
28,15% Cambrers/res de Pisos

més

Oferta de menús migdia (també reservat per a grups)
Nits i caps de setmana per a grups

Cafeteria

Oferta variada d’esmorzars i buffets lliures

Càterings

Coffee Breaks i Lounge, Pica-Pica i Celebracions
a mida de cada client

Formació a mida

Impartim cursos en col·laboració amb empreses del sector
33

han
Gràcies a tu, ells tar
aconseguit augmen eis oferts
el número de serv

La teva Bici Amiga
Aparcar la teva bicicleta al nostre BiciPark

La teva Bugaderia Amiga

han
Gràcies a tu, ells més de
aconseguit rentar roba
213.000 kg de

La contractació d’aquest servei dóna feina

ens ajuda a capacitar a les persones que

a més de 40 persones, posant en valor

gestionen aquest servei, millorar les seves

la dinàmica professional de treballar

competències en la reparació de bicicletes,

en el món industrial. L’activitat de

així com enriquir els seus coneixements de la

la bugaderia avui dia és un referent

llengua per atendre als clients.

de restaurants, hotels, cases rurals i
residències del Garraf i del Penedès.

Serveis:
C. Numància, 153
08029 Barcelona
www.bicipark.org
info@bicipark.org
934102455
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Aviat a C. de Viriat
cantonada amb
C. Comtes de Bell-lloc

Amb l’especial suport de:

+ Vigilància d’aparcament 24h al dia (365 dies)
+ Manteniment i Reparació
+ Lloguer i Venda de bicis estàndards i elèctriques
+ Passejades Amigues per la ciutat de Barcelona

Bugaderia
vilanova
C. Vilanoveta, 15A - Pol. Ind. Santa Magdalena
Vilanova i La Geltrú - 08029 Barcelona
T. (+34) 93 816 58 78
bugaderia@dinsgarraf.org

Amb l’especial suport de:

Serveis:
+ Rentat, planxat i empaquetat
+ Renting tèxtil
+ Lloguer de materials d’hostaleria
35

Més projectes que ens fan treballar amb il·lusió

Més de 50 treballadors i treballadores donen vida a aquest projecte, 40 dels quals són persones
derivades dels diferents Serveis Socials de la zona, de Càritas o de la presó de Can Brians. D’aquestes
40 persones, al llarg del 2014, 27 van finalitzar el seu itinerari a l’empresa d’inserció.

Què hem aconseguit?
7%
15%
18,50%

Recuperació i reutilització de roba, sabates i teixit de la llar

Planta de 6.000 m2 dedicada al tractament tèxtil, on es realitzen els processos de recollida, selecció i
posterior distribució a la xarxa de botigues, a programes d’entrega social o bé a tècniques de reciclatge.
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59,25%

No han trobat feina
Baixes de l’itinerari
Treballen amb contractes temporals
Treballen amb contractes estables

Com ho hem aconseguit?
250 Municipis adherits al programa Roba Amiga
830 Contenidors de recollida de roba
3.000 Tones de roba recollida al llarg de 2014
Amb l’especial suport de:

Especial implicació de:

Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
Ajuntament de Tiana
Ajuntament del Masnou
Ajuntament de l’Alforja
Ajuntament de Sant Quirze
Ajuntament de Tarragona
Escola Pia Catalunya
Jesuïtes Catalunya
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Més accions que obren nous camins
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Menjador Social a Tarragona

“Transpirenaica Social y Solidaria”

Entrega Social per a Entitats

Centre d’atenció diària que acull a persones
derivades dels Serveis Socials de Tarragona.
Els menjars són preparats pels treballadors/es
d’inserció que formen part del programa amb el
suport de més de 20 voluntaris i voluntàries.

Iniciativa de sensibilització i cohesió social que
ofereix una plataforma de trobada als Pirineus per
tal de visibilitzar els esforços que s’han de realitzar
per vèncer l’exclusió social.

Ampliació del Programa d’Entrega Social, en
aquest cas dirigit a cobrir les necessitats bàsiques
de roba, mobles i joguines d’usuaris/àries atesos
per altres entitats, organitzacions o institucions
de Barcelona i Tarragona.

Estrenem contenidors de cartró, amb una millor
capacitat d’emmagatzematge (1mx60cmx60cm).
Es posen a disposició de manera permanent o
per campanyes puntuals. El sistema de buidatge
és a mida (per avís o de manera programada).

20.869 àpats repartits
Donacions de 14 comerços de Tarragona

50 participants, 50 empreses i 50 institucions
800 km de recorregut

27 entitats participants
4.048 famílies benefi ciàries

56 empreses i institucions participants
110 campanyes de sensibilització

https://transpirenaicasocialysolidaria.wordpress.com/about/

Nous contenidors de recollida de roba
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Per què
ho fem?

Taller Jahibé
Espai pre-laboral i d’acompanyament
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Perquè creiem en el valor de les persones

“

Perquè estem compromesos amb la defensa dels drets de totes les persones, drets fonamentals com,
el dret al treball i el dret a tenir un futur digne.
Perquè tenim com a objectiu fomentar la inserció laboral, incidir en la formació i la contractació de
persones desocupades i/o amb problemàtiques socials diverses.
Perquè del que es tracta és d’ajudar a formar-se i a potenciar les capacitats de les persones, a iniciar de
manera conjunta, i coresponsable, camins de descobriment de potencialitats que ens possibilitin posar
de manifest aquells talents ocults que tots tenim.
Perquè aquestes persones puguin accedir al mercat laboral, i per tant, sortir de la situació d’atur en què
es troben. Perquè la feina és un element cabdal per evitar processos de pobresa i marginació social.

“

Perquè tothom necessita de tothom i creiem en les segones, terceres, quartes, cinquenes....
oportunitats.

Mari Pau Gómez
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Tècnica de Programes d’Inserció
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Què pots fer?
Contenidors de recollida de roba usada
Centre Especial de Treball de la Fundació Pere Mata
44
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Donar petits passos com a principi de grans projectes

Social

MediAmbiental

Econòmica

El nostre projecte creix amb la complicitat i l’aliança de les empreses, institucions i organitzacions
que ens envolten. Dialoguem i analitzem amb cura les possibilitats de col·laboració des de tres eixos
estratègics: l’impacte social, el mediambiental i la sostenibilitat econòmica sobre projectes que ens

ALIANCES

permetin generar ocupació.
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Acord per impulsar la formació entre Formació i Treball, el Servei d’Ocupació de Catalunya i Secretariat Gitano

Aquest 2014 hem donat la benvinguda a nous amics que ens acompanyen en el viatge:
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Avui és un bon dia per començar a canviar el món

Neteja

Bugaderia

Obres

Càtering

Gestió Punt Verd

Recollida de roba, mobles i cartró

La contractació de serveis és una de les nostres línies de treball, els equips que fan possible la seva
execució no han parat de créixer de manera sostenible i progressiva. Acompanyar a les persones,
formar-les, brindar-los una experiència laboral, alhora d’oferir el millor servei al client, continuen

SERVEIS

sent el nostre repte diari.
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Ens trobaràs a serveis@formacioitreball.org

Enguany, destaquem la implicació de:
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Trobar la bellesa d’allò imperfecte

Servei de recollida a domicili

Instal·lació de contenidor

Campanyes de sensibilització

La donació de roba, mobles o altres objectes d’ús quotidià són accions que ajuden a canviar la vida
de moltes persones. Un producte en bon estat que ja no fas servir ens permet portar a terme la
nostra missió: apropar l’accés d’aquest producte a persones que d’una altra manera no podrien

DONACIONS

accedir-hi i alhora allargar el cicle de vida del producte.
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Pots fer el teu donatiu escrivint a donacions@formacioitreball.org

Enguany, destaquem la implicació de:
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Allò impossible és allò que no intentem

Acollida d’alumnes en pràctiques

Contractació de personal

Speed Dating laboral

La intermediació laboral és un servei dirigit als nostres usuaris i usuàries per posar-los en contacte
amb les empreses que necessiten cobrir llocs de feina i que ens han fet arribar les seves ofertes de
treball. Una bona experiència per conèixer l’aptitud i competències professionals del futur

INTERMEDIACIÓ
treballador/a són les pràctiques no laborals en empreses.
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Ens trobaràs a empreses@formacioitreball.org

Enguany, destaquem la implicació de:
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Aturar-se? Mai... Avançar? Sempre

Enguany, hem pogut avançar més gràcies a l’especial implicació de:

Impulsa’t
Programa de post-formació

Triatge de roba
Millora d’infraestructures

Ampliació del programa
Entrega Social

a

Compra i instal·lació de cintes

Programa dirigit de manera

mida per alumnes que han

transportadores de la roba

íntegra a famílies derivades

acabat cursos de capacitació

que s’evacua automàticament

dels Serveis Socials de la zona.

professional,

amb

de la tremuja. La introducció

L’ampliació d’aquest ens ha

de

el

d’aquestes cintes ha fet més

permès incrementar l’atenció a

eficient el procés de selecció

un major nombre de persones.

Les donacions econòmiques ens permeten desenvolupar activitats o millorar-ne la qualitat de les ja
existents en benefici directe dels usuaris i usuàries als que la Fundació atén. Aquestes poden
invertir-se directament sobre un programa amb trajectòria o, sota estudi, poden permetre crear noves

MECENATGE

línees d’actuació.

Acompanyament

millorar

intensiu

l’objectiu

seu

perfil

competencial.

de roba.
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Número de compte bancari: IBAN ES83-2100-1151-27-0200042286

101 Participants
126 Contractacions en Empresa
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Valor Social generat i Retorn econòmic

Visualització del Valor Social, exercici 2014

13,81
17.921.105 €

Aquest 2015, la Càtedra MANGO (Escola Superior de Comerç
Internacional de la Universitat Pompeu i Fabra) ha publicat
l’estudi “Anàlisi del Valor Social de la Fundació Formació i
Treball” desenvolupat pel Dr. José Luís Retolaza i el Dr. Pablo
Sánchez, seguint la metodologia desenvolupada pel Dr. Retolaza
(Universitat de Deusto).
L’informe aplica el sistema de comptabilitat social al cas de la Fundació i per fer-ho avalua qualitativament

7,22
9.371.181 €

Valor Social Específic

6,59
8.549.924 €

Impacte Social de l’Activitat Econòmica

3,92
5.088.121 €

Retorn Econòmic a les Administracions

els impactes, mecanisme i extensió de beneficis que es generen sobre els diferents grups d’interès
329.805 €

amb els que actua la Fundació. Així mateix, quantifica el valor percebut a través d’indicadors i proxies

VALOR SOCIAL INTEGRAT BRUT

Resultat Econòmic

SROI
(Rati de retorn sobre
finançament públic)

Valor Generat

(aproximacions financeres) amb l’objectiu de monetitzar el valor generat sobre els grups d’interès
esmentats.

Ambdós resultats ajuden a comprendre com la medició de l’impacte social converteix aquest anàlisi
en una eina essencial que posa de relleu el retorn que ofereix la Fundació Formació i Treball a la societat.

La metodologia aplicada dóna com a resultat un valor social integrat de 17.921.105 €, per a la totalitat

El repte futur és aplicar aquest estudi tan a la resta d’entitats del tercer sector com a les empreses

de l’acció desenvolupada per la Fundació durant l’any 2014 que representa un increment del 7,5%

mercantils.

respecte l’exercici del 2013 (16.680.608 €).
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Informe d’anàlisi de l’exercici del 2013 disponible a:
http://mango.esci.es/assets/Uploads/Documentos-de-trabajo/Documento-de-trabajo-22Valor-social-FiT.pdf
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Els Comptes Clars
Total Ingressos
Ingressos de l’explotació
Subvencions afectes de l’activitat
Lloguers i consums
Donatius
Altres
Subvenció de capital

Total Despeses
Personal
Transports
Material i aprovisionaments
Despeses locals
Serveis exteriors
Amortitzacions
Despeses diverses

Resultats abans d’impostos
Impost de Societats

58

Resultats després d’impostos

Compromís de Transparència
8.901.934 €
6.687.744
1.145.322
549.309
212.838
127.616
179.104

Sistema de Gestió de Qualitat certificat per SGS segons norma UNE-EN-ISO

€
€
€
€
€
€

9001:2008. Sistema de Gestió Mediambiental certificat per SGS segons norma
UNE-EN-ISO 14001:2004.
ONG acreditada per la Fundación Lealtad, en base als 9 Principis de
Transparència i Bones Pràctiques de la Fundación Lealtad. Distintiu únic a

8.541.003 €
4.788.135
267.034
461.721
780.815
1.185.296
457.419
600.579

€
€
€
€
€
€
€

360.930 €
31.125

€

329.805 €

Espanya que ajuda als donants a reconèixer ONGs que acompleixen totes les
Veure informe

exigències de transparència i eficàcia en la gestió.
Autorització de l’Agència de Residus de Catalunya com a gestors i com
transportistes de residus (perillosos i no perillosos).

Les dades econòmiques es presenten consolidades
entre Fundació Formació i Treball,
Formació i Treball Empresa d’Inserció,
Institut de Formació per a la Inserció Laboral i
Roba Amiga Empresa d’Inserció
L’últim informe d’auditoria de comptes anuals, realitzat
per Uniaudit Oliver Camps, S.L. R.O.A.C. nº S2213,
està disponible a la web www.formacioitreball.org

Classificació Empresarial per a la realització de serveis de recollida de residus,
bugaderia, construcció i neteja.
Homologació de l’Ajuntament de Barcelona com a gestor privat per a la
recollida de residus municipals.
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Ramon Llull, 430-438
08930 Sant Adrià de Besòs
Barcelona
+34 93 303 41 00
fit@formacioitreball.org

Vilanoveta, 15A.
Pol. Ind. Santa Magdalena
Vilanova i La Geltrú
T. (+34) 93 816 58 78
administracio@dinsgarraf.org

Mas de l’Abat, 140
Pol. Ind. Alba
Vila-seca
T. (+34) 977 39 62 91

Cooperativa, 1
Pol. Ind. Anoia
St. Esteve Sesrovires
T. (+34) 93 708 32 54

tarragona@formacioitreball.org

info@robaamigaei.org

www.formacioitreball.org
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A vegades,
els somnis
es fan realitat

