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“Amb por, sabem que no
podríem seguir endavant.”
Samira, mare de la Hanna.
Casal en Família, Ecosistema Sant Martí
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Benvolguts, benvolgudes,
iniciativa
d’arrodoniment solidari Cèntim a cèntim: cap infant
enrere

14.151 persones
i a un total de 840 famílies

retre especial homenatge a totes
aquelles persones que ens han deixat en el transcurs de

donar resposta a totes aquestes noves necessitats.

Andreu Soldevila i Casals
President de la Fundació IRES
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Pinzellades del 2020

14.151

PERSONES
I FAMÍLIES ATESES*

202

PROFESSIONALS

39

SERVEIS

14,36% plantilla afectada per
la malaltia de la Covid-19

840 unitats familiars
del total de persones ateses

Ingressos

5.625.857,89 €

Despeses

5.622.314,36 €

7.097.007

PLATAFORMES
I TAULES

Persones d’audiència
estimada

40

Persones
voluntàries

26

497
HORES

66

FORMACIONS

23

6

ORGANISMES
PÚBLICS

ALIANCES
UTE’s
9
INSTITUCIONS
EDUCATIVES

La nostra causa

Fundació IRES
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atenció integral a
famílies en situació de vulnerabilitat

si intervenim amb
algun membre de la unitat familiar, es generarà un impacte
dins de la mateixa i en el seu context més proper.

Prevenir situacions de vulnerabilitat

Millorar el present i el futur de les
famílies en situació de vulnerabilitat
Intervenir quan es detectin situacions
familiars i personals de risc
Impulsar canvis en les famílies i
persones promovent el seu benestar

Perquè darrere de cada
situació de vulnerabilitat hi
ha una nova oportunitat.

La nostra causa
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Famílies en situacions de vulnerabilitat

Acompanyem famílies
risc de pobresa
exclusió social

No tenir les necessitats
bàsiques cobertes

No poder comptar amb
una xarxa familiar o
d'amistats de suport

Viure situacions de

La nostra causa
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Famílies en situacions de vulnerabilitat

el que sí tenen les
persones

Emancipació
Creixement
Recuperació
Articulació social

apoderament

transformació social

Ecosistema de Projectes Socials
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interrelació
assolir diferents objectius
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Tenir un millor i major coneixement dels
programes de la casa
Aprofitar iniciatives d’altres programes o
serveis, fent transversals les seves activitats

FAMÍLIES
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Con

Incrementar el volum de les persones ateses
fins i tot en una situació d’excepcionalitat i
emergència

Daniel Jiménez,
Coordinador de projectes de la
Fundació IRES a Balears

nostres equips de professionals.

A qui atenem?

>>>

Què fem?

Atenent persones,
atenem famílies, el centre
afrontar les
seva qualitat de vida.

Apostem per enfocar l’atenció
a les famílies amb una mirada
integral a les seves necessitats.
Només entenent a les persones
en el seu conjunt i valorant les
seves dificultats en els seus
diferents àmbits podrem
aconseguir una millora
efectiva del seu benestar.

>>>

Com ho fem?
projectes socials i el treball
en xarxa
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2020

14.151
CATALUNYA

4.679
3.633

PERSONES
ATESES

BALEARS

Infants, joves
i persones adultes

4.144

Joves atesos a tallers

484

Gestionem serveis que es troben representats en ecosistemes
específics i que donen resposta a les necessitats pròpies del territori
on s’ubiquen atenent cada línia de treball.

Famílies

1.695
356

El que més m’angoixava com a
mare és que els meus fills i filles
no poguessin estar al mateix nivell
que els seus companys de classe.
Saber que estem fent tot el que
podem amb tota l’ajuda que ens
estan donant ens ha fet sentir més
segurs com a pare i mare.
Gladys, mare de família
Atesa des de l’Ecositema de projectes
de Sant Martí (Barcelona)

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

Acompanyament a
famílies, infants i joves

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS

La nostra activitat

L'impacte de la nostra acció social

Projecte o servei
Casal en Família (Sant Martí)
Centre Obert Les Fades
Taula Proinfància: Servei d’atenció a famílies i
xarxa comunitària d’infància Verneda-La Pau

Persones
ateses
72
49

160

Servei d’acolliments familiars

205

Pis d’inclusió de dones

Persones
ateses

Projecte o servei
Tallers d’afectivitat i sexualitat als centres de
secundària de la comarca del Garraf i a
Cornellà de Llobregat

1763

Servei d’educadors de carrer (Barri de la Mina)

181

Centre Residencial d’Acció Educativa
CRAE Prim

46

361

Servei d’Adopció d’infants amb
necessitats especials

Projecte Click (Sant Martí)
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0

Biblioteca Bon Pastor

Projecte Casal en Família (Palma)

445

Casal en Família (Manacor)

571

Projecte Click (Manacor)

49

250
4

Tarda Jove

853

Psicojove de Matadepera

40

CATALUNYA

BALEARS

Em vaig casar dues vegades i dues
vegades vaig ser maltractada. La primera
vaig patir violència física; la segona,
psicològica... Em va costar sortir
endavant però gràcies a la Fundació vaig
trobar un nou camí. Avui dia visc lliure,
segueixo el meu camí trepitjant fort i
sense mirar endarrere. Amb cicatrius,
però sé que passaran.
Dona supervivent de violència masclista,
per al Projecte Venus Sense Cànon.

IGUALTAT
DE GÈNERE

Atenció i prevenció en situacions

La nostra activitat
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L'impacte de la nostra acció social

Projecte o servei

Persones
ateses

Projecte Fils

93

Vincula’t

17

Servei d’atenció a homes per a la promoció
de relacions no violentes (SAH)
Servei d’informació i atenció a les dones
Matadepera (SIAD)

560

62

Servei d’informació i atenció a les dones
Figueres (SIAD)

11

Pisos Servei d’acolliment substitutori de
la llar del Gironès (SAS)

64

Pis Servei substitutori de la Llar (SSLL)

Persones
ateses

Projecte o servei
Servei d’atenció integral a la violència
de gènere

1.535

Servei d’assistència psicològica a dones
víctimes de violència de gènere i a les
seves filles i fills

1.247

Relacions Sanes: agressors part forana i
violència intragènere

37

Programa de dones Venus sense cànon

81

Servei d'assistència psicológica en crisis a
víctimes de delicte

157

Formació en Igualtat

953

5

CATALUNYA

BALEARS

Fomentar el treball en equip, la promoció de valors, propiciar un espai
horitzontal entre professionals i persones usuàries per aprofundir el vincle,
facilitar la participació social i promoure relacions interpersonals igualitàries
entre els participants. Els objectius principals de les activitats d’inclusió.
Equip del Projecte Aferra’t

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS

Promoció de la inclusió social

La nostra activitat

L'impacte de la nostra acció social

Persones
ateses

Projecte o servei
Projecte Aferra’t

53

Projecte Impulsa Granollers

55

Trobem-nos (Gestors de la Renda garantida
de ciutadania)

90

Al barri ens cuidem

43

Més Lluny

64

CATALUNYA

BALEARS
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Aquesta crisi ha impactat de manera
significativa a les persones que atenem des del
servei de MPA: pèrdues de feina, problemes
econòmics, recaigudes en el consum de
drogues, descompensacions de salut mental,
situacions de violència... I els equips han estat
al seu costat per acompanyar-los i oferir-los el
suport necessari”
Equip de Coordinació de les Mesures Penals
Alternatives de la Fundació IRES

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS

Intervenció comunitària
a l’àmbit judicial

La nostra activitat
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L'impacte de la nostra acció social

Persones
ateses

Projecte o servei
Servei de Mesures Penals Alternatives

3.147

Pis de Joves

6

Píndoles Formatives per penats que compleixen TBC
per un delicte de violència de gènere

122

Servei d’Atenció Social als jutjats

700

CATALUNYA

BALEARS

La nostra activitat
04

Campanyes de
sensibilització i captació

90

Publicacions

01

Actes institucionals

24

Materials sensibilització
(COVID-19)

16
/41

Comunicació i Fundraising

109 Aparicions en premsa
7.097.007
2.568
09

Persones audiència estimada

Visites mensuals a la web

Informes de difusió

Presència als mitjans de comunicació
èxit de les campanyes de captació

15%

Captació de
fons privats

3,32%
@fundacioIRES

14,64%
@FundacioIRES

48,45%
Fundació IRES

42,35%
@fundacioIRES

Comunicar és
visibilitzar i
sensibilitzar. És
la vacuna contra
la indiferència i
el costum.

La nostra activitat

#SocCanvi
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#ApadrinaUnaCarta

Projecte Fils obre la segona
Espai Grupal per
a Homes

90 infants i joves

#ClickManacor

#OmplimMotxilles

Neix el Click a Balears

Des de la FEDAIA

pressupostos

els seus regals de Reis
l’atenció a la infància

La nostra activitat

#8M
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#DibuixemSomriures

#Vincles

Proinfància
Fira de les

material didàctic a 30

dones a Manacor

famílies

#EsportiVincle

#UnaRosaPerUnaCausa

Aferra’t

Click

#AlBarriEnsCuidem

Un nou servei

en un partit de futbol
benestar físic i emocional

La nostra activitat

#28J
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#FesClickaYoutube

orgull LGTBI+, la

#Adopcions

ebook de relats
4a edició del taller per a joves

#ColòniesUrbanes
#RendaBàsicaAra

#BequesClick

webinar del
Renda Bàsica Universal

22@Network

La nostra activitat

#ApoderamentCol·lectiu

Aferra’t obre el ‘grup
d’estrangeria’

#LleureEducatiu2020

Més de 65 infants i joves
“l’estiu més
important”
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#25N

#20AnysMPA

dues dècades del

#PostalsSolidàries

14 relats

Mesures Penals

postals

Alternatives

de ‘Venus Sense Cànon’

#DesfilemPrejudicis

#BrúixolaComunitària

Projecte Fils
expressions de
desigualtat a les XXSS

regalar

#RepartimSomriures

ECAS
promoure l’acció comunitària

aconseguir joguines per als
infants

2020, l’any de la COVID-19
La pandèmia i la crisi sanitària han posat en
evidència totes aquelles necessitats que no es
poden aturar, i per les quals el Tercer Sector és
més necessari que mai.
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Bretxa digital

Increment de la pobresa infantil

Augment de l’atur

Problemes psicoemocionals
derivats de la crisi

Ara i sempre, aquesta crisi ens assenyala que l'esforç ha de ser
col·lectiu —ens interpel·la a tots i totes: ciutadania, administracions
i sector privat— i remarca que la fragilitat davant el virus només es
compensa amb suport mutu i amb corresponsabilitat.

Recordem a totes les persones que
ens han deixat al llarg del 2020,
especialment a la nostra estimada
Eulàlia. Et portem al cor i la memòria.

La nostra activitat

L’any de la pandèmia

Ara i sempre, al costat
de les persones i famílies

Com vam garantir l’atenció
integral a les famílies

treballar amb aquesta mirada
forma cooperativa—

necessitats socials que ja hi eren presents en la vida de moltes persones i famílies en situació vulnerable

coordinació i el treball en xarxa

Natàlia Valenzuela Pulido
Directora de la Fundació IRES

La nostra activitat
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Actes, campanyes, RSC i empreses

una

crowdfunding

rosa-poema virtual

4.000€
3.806€

donació Hotel Vila

12 empreses

Olímpica Hotel Golden Tulip.

37 donatius particulars es va aconseguir
1.040€

Empreses que van col·laborar: NDAVANT,
CLECE, CAVALL DE CARTRÓ, ACCENT
SOCIAL, TALHER, DIAGONAL 111, ASESORÍA
SAINZ DE BARANDA, 22@NETWORK,
INVENIAM GROUP, GRUPO ICA, SIGMA i KING.

La nostra activitat
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Actes, campanyes, RSC i empreses

22@Network es va
migranodearena.org
Irina

a material tecnològic
Soldevila

crowdfunding

70 famílies
ITO Cares
Massimo Dutti Grupo ICA

Van col·laborar: IECISA, Hotel Sant Francesc, CaixaBank,
Parlem Telecom i El Corte Inglés.

total de 8.201€
infants

11.079€
Vistaprint,
Associació Friquifunds, TRAM, Biltren Inmobiliaria

Establiments
Viena

Worldcoo

22@Network es van
webinars
recursos materials i l’acompanyament educatiu,
emocional i psicològic
bretxa digital.

314

La nostra activitat
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Actes, campanyes, RSC i empreses

Caixa
Proinfància

Va donar suport un any més a les activitats
d’estiu dels infants dels nostres serveis.

ASME

Fundació
Probitas
Va facilitar productes alimentaris al Casal en
Família de Palma i Manacor a través del
programa RAI-Hàbits saludables.

Va fer entrega d’un xec-donatiu de 1.250€
per a la Fundació IRES per a l’atenció integral
de famílies en situació de vulnerabilitat.

Nous Cims

En el seu compromís amb la infància va contribuir
donant suport al Casal d’estiu de la Fundació IRES.

La nostra activitat
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Actes, campanyes, RSC i empreses

Fundació Caixa
d’Enginyers

Parlem
Telecom

Va fer possible la 4a edició del taller Fes Click a
YouTube que en 2020 va batre el rècord d’assistència

CCCB

Va realitzar un voluntariat corporatiu pintant
un pis d’emancipació per a joves en situació
de vulnerabilitat

Va donar a l’entitat 25 targetes SIM per
combatre la bretxa digital.

Fundación
Barceló
Va subvencionar amb 8.000€ el projecte Casal en
Família de Manacor amb un conveni de col·laboració

La nostra activitat
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Actes, campanyes, RSC i empreses

20 anys
de gestió del Servei de Mesures Penals
Alternatives

cicle de webinars
Ecosistema de
Sant Martí
Click

Projecte

Repte 22Beques Click

un acte
virtual molt simbòlic
les treballadores de la casa van rebre
una carta amb una espelma,

La nostra activitat
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Actes, campanyes, RSC i empreses

relat testimonial de 14
dones supervivents de violència
masclista
Projecte Fils

reconegut Javi Royo postals

El nostre equip
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La família IRES

trobar en les
situacions de vulnerabilitat una oportunitat de canvi vital.

En moments de duresa que ens ha
donat el 2020 emergeix el que realment
té valor en una organització i són les
persones que la conformen
Natàlia Valenzuela,
Directora de la Fundació IRES

El nostre equip

PRESIDENT
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> Directora general
> Directora Àrea de Persones

VICEPRESIDENT
SECRETARI
VOCALS

> Directora Operativa Catalunya
> Directora Operativa Balears
> Directora Financera
> Directora de Comunicació i Fundraising
> Directora Adjunta de Fundraising

Liderar és reprendre el camí que un dia van iniciar
les persones que ens van precedir, amb la mirada
posada en el futur i el canvi com a destí

El nostre equip
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Com treballem

II Pla d’igualtat

nou pla de voluntariat

de gènere i per la diversitat sexual i de gènere

202

20,70%
HOMES

79,30%
DONES

PROFESSIONALS

*0% NO BINARIS

n

v o l u n t à ri

es

Pe r s o

es

40

El nostre equip
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Com treballem

66 accions
formatives

57%

Contracte eventual

67% 33%

Obra i servei
34%

Interinatge

09%

Altres contactes

01% Jornades
12%

11%
44%

45%

21% Supervisió

Titulats superiors
Titulats mitjos

43% Diferents projectes

Administratius i altes

23% Prevenció en riscos laborals
Un 2,01%
de diversitat funcional.

un grau

Innovació social i els ODS

Projectes recurrents

20%
43%

20%

Projectes de nova creació
Projectes de transformació

17%

Assessorament intern

Espai IRES.Lab

primer esborrany d’estructura
operativa
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Innovació social i els ODS
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Des del 2015
Tots els nostres projectes i serveis socials estan alineats
amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

IGUALTAT
DE GÈNERE

igualtat
entre els gèneres

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS

ALIANÇA
PELS OBJECTIUS

aliances
evitar desigualtats

inclusives

educació
inclusiva i equitativa.
les persones
al centre.

Innovació social i els ODS
Aliances estratègiques

Federació Catalana de Voluntariat Social

La nostra xarxa: Aliances i sinergies
Plataformes i meses

Plataforma Unitaria contra la
Violencia de Género en Barcelona
https://www.violenciadegenere.org/

Institucions educatives

Formes de col·laboració amb valor social
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Entitats finançadores i col·laboradores
Finançadors públics
CATALUNYA

ESTATALS I EUROPEES

ILLES BALEARS
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Entitats finançadores i col·laboradores
Finançadors privats
ALIATS

EMPRESES AMIGUES I COL·LABORADORES
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Transparència

Actiu = 2.162.844,94€
> Immobilitzat:
>
> Deutors comercials i altres comptes a cobrar:

12,3%

Despeses

5.622.314,36€

> Tresoreria i disponible a curt termini:

Estructura de l'entitat i activitats
de sensibilització i incidència

Passiu = 2.162.844,94€

Inversió en programes socials
dirigits a les famílies i a les

87,7%

> Patrimoni net:
> Deutes a llarg termini:
> Deutes a curt termini:
> Creditors i altres comptes a pagar:

Estructura patrimonial i financera
Actiu no corrent:

10,56%
9,19%

Patrimoni net:
Passiu no corrent:
Passiu corrent:

2.162.844,94€ TOTAL

5.625.857,89€

Prestació de serveis

Actiu corrent:

2.162.844,94€ TOTAL

Finançament de l’activitat

80,25%

Captació privada

Qualitat
98%

VALORACIÓ
POSITIVA

100%

VALORACIÓ
POSITIVA

71%

AFINITAT AMB
LA CAUSA

Satisfacció de les persones i clients
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Les persones usuàries dels nostres serveis
4.943 enquestes

Els nostres clients públics
Es van rebre 22 enquestes

Les empreses que han col·laborat amb nosaltres
El 57%

Sistema de Certificació
Qualitat i Protecció de Dades

La satisfacció de les
persones amb què
treballem és la força
motriu per a caminar
cap a l’excel·lència.

Sostenibilitat
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Compromís amb el futur

Compromís amb el futur

Mobilitat
ajudar a reduir les emissions de gasos

normativa de seguretat i higiene

d’efecte hivernacle.
Seu a Barcelona

pla d’infraestructures, degut al

> Metro:
> Autobusos:
> Tren:
> Ferrocarrils Generalitat:

xarxa Barcelona + Sostenible del

> Bicing:

Seu a Palma
> Tren:
> Estació de bus:

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

SALUT
I BENESTAR

Treball decent
i creixement
econòmic

CIUTATS
I COMUNITATS
SOSTENIBLES

CONSUM
I PRODUCCIÓ
RESPONSABLES

ACCIÓ
CLIMÀTICA

PAU, JUSTÍCIA
I INSTITUCIONS
SÒLIDES
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Abast de la memòria

Global
Reporting Initiative
els valors de sostenibilitat, transparència compromís
els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Abast de la memòria

Cobertura de la memòria

Període:

Acció social:

Memòria anterior:

Recerca i formació:

Cicle de presentació de Memòries: Anual

Sensibilització i incidència:

Contacte

FUNDACIÓ

ATENCIÓ INTEGRAL
A LES FAMÍLIES

Seu de Balears

balears@fundacioires.org

Seu de Barcelona

fundacio@fundacioires.org

Seu de Girona

fundacio@fundacioires.org

FUNDACIÓ

ATENCIÓ INTEGRAL
A LES FAMÍLIES

