MEMÒRIA
DE SOSTENIBILITAT

2014

Generem un futur nou per a les persones més vulnerables.

PRESENTACIÓ

La meva enhorabona a l’equip d’Inclusió de l’Àrea
Social de la Fundació IReS per una metodologia de
treball marcada per la innovació i la qualitat.

La Memòria de Sostenibilitat que em plau
presentar-vos, reflexa de forma sintètica l’activitat de
l’entitat durant el 2014 en la nostra aposta constant
per la innovació, la qualitat, la transparència i el
nostre compromís social i ètic envers la comunitat,
els col·lectius i les persones en situació de
vulnerabilitat o en risc social.

En aquesta línia, mencionar també la important tasca
que es realitza i es gestiona des de l’IReS, del Servei
d’Atenció Integral a Víctimes de Violència de Gènere
de l’Ajuntament de Palma de Mallorca. Aquest any
2014 ha rebut la Medalla al Mèrit.

2014 ha estat un any important pel protagonisme
que la societat civil ha tingut en la defensa dels drets
democràtics, socials i de suport a les persones i
famílies més desfavorides, ja sigui aquesta defensa
mitjançant la incidència política o bé donant suport
professional a aquelles persones que ho necessiten
en el dia a dia de la nostra activitat.

2014 ha suposat també un any de canvis, en el que
hem implantat la nostra nova imatge corporativa,
apostant per valors tan inherents en la nostra missió
com son la innovació, la qualitat, l’humanisme, la
professionalització, la confiança, l’optimisme i la
passió per la feina que fem.

De nou, 2014 ha estat marcat per la pobresa i les
desigualtats. Al llarg de l’any, hem atès 7.499
persones en els nostres serveis d’Inclusió social,
Infància, joventut i família, Violència familiar i de
gènere i Acció Social en el sistema judicial.

No voldria acabar sense un any més, destinar unes
línies a l’equip de treballadors i voluntaris amb el que
hem comptat. Un equip de professionals altament
qualificats sense el que seria inviable la nostra tasca i
un grup de persones voluntàries que aporten el seu
temps per ajudar-nos a ajudar i a ajudar de forma
més eficient, amb millors eines.

En el marc de la nostra tasca de sensibilització i
incidència, s’ha presentat la 1ª edició Memorial
Manuel Adroer Iglesias, adjudicada al treball
“Innovació metodològica en inclusió social. Aferra’t”.

Andreu Soldevila i Casals
President.

01

PRESENTACIÓ

Som una fundació privada que treballa des de l’any 1969 en l’atenció social, psicològica i educativa de
persones i col·lectius marginats en situació de risc social o amb dificultats econòmiques.
Duem a terme l'ACCIÓ SOCIAL amb persones vulnerables des d’una visió integral, treballem la RECERCA
i la FORMACIÓ creant models innovadors d’intervenció que transferim als professionals socials del futur
i desenvolupem campanyes de SENSIBILITZACIÓ i INCIDÈNCIA per fer visibles els problemes
i les necessitats socials.

La nostra activitat està centrada en els següents àmbits d’actuació:
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2014

ABAST DE LA MEMÒRIA
La Fundació IReS reporta anualment sobre l’activitat de l’entitat i des del 2013 ho fa seguint les directrius del
Global Reporting Initiative (GRI) amb l’objectiu de millorar la qualitat, rigor i utilitat dels raports de sostenibilitat de
l’entitat segons els triple balanç (econòmic, social i mediambiental).

Període:
Gener 2014 – Desembre 2014
Data de la Memòria anterior:
Gener 2013 – Desembre 2013
Cicle de presentació de Memòries:
Anual

Cobertura de la Memòria:
Acció social: Catalunya i Balears
Recerca i formació: Espanya
Sensibilització i incidència: Espanya
Contacte: comunicacio@fundacioires.org

PINZELLADES DEL 2014
Persones ateses:

7.499

Hores d’atenció:

205.482

Número de Professionals:

159 treballadors
22,65% homes
77,35% dones

Formacions
externes realitzades:

Número de Voluntaris:

Banc de productes:

Formacions internes:

26

entregats
2.625 productes

Presència territorial:

33

1.928 hores
treballadors
81,76% dels
han rebut formació
Sensibilització:

Catalunya
Balears

96.288.240

persones han rebut impactes sobre la
Fundació IReS i els nostres projectes,
gràcies a la cobertura dels
mitjans de comunicació.
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Volum d’ingressos:

4.431.008,52€
Finançadors públics:

35

Finançadors privats:

50

Socis:

24

Empreses i RSC:

han fet accions
de RSC amb nosaltres
12 empreses

2014

ESTRUCTURA DE GOVERN
President:

Vicepresident:

Andreu Soldevila i Casals

Francesc Velayos i Balcells

Empresari

Vocal Primer:

Dídac Amat Domingo
Consultor

Directiu

Vocal Segona:

Vocal Tercer:

Núria Adroer Martori Joan Ramon Borrell Arqué
Química

Professor universitari

Secretari:

Manuel Ledesma García
Advocat

ESTRUCTURA DIRECTIVA
REMUNERADA
X5

X1

Directora General // Directora Financera // Directora Acció Social
Directora Territorial Barcelona // Directora Territorial Illes Balears // Director Territorial Girona

ORGANIGRAMA
PRESIDENT PATRONAT

CONSELL ASSESSOR

DIRECTORA GENERAL
CAP SECRETARIA DIRECCIÓ

COORD. QUALITAT-LOPD

DIRECCIÓ ADMIN. I FINANCERA

RESPONSABLE RSC

VOLUNTARIAT CORPORATIU

DIRECCIÓ COMUNICACIÓ

DIRECCIÓ ACCIÓ SOCIAL
RECERCA I FORMACIÓ // VOLUNTARIAT SOCIAL

CAP ADMIN PERSONAL

CAP ADMINISTRACIÓ

D.T. BARCELONA

D.T. GIRONA
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D.T. BALEARS

RBLE. COMUNICACIÓ

2014

GRUPS DʼINTERÈS
50

MITJANS DE
COMUNICACIÓ
En la nostra tasca de
sensibilització i incidència en els
poders públics, treballem en
contacte amb els mitjans per
difondre la realitat de
l’exclusió social.

FINANÇADORS PRIVATS
Persones individuals, empreses i
entitats que fan possible la nostra
resposta a les necessitats socials
que detectem.

24

SOCIS

33

12

VOLUNTARIS
Entenem el voluntariat
com una xarxa transformadora de la
societat que aporta un
valor afegit a la nostra tasca.

EMPRESES RSC
que han fet accions de
Responsabilitat Social
amb nosaltres

159

35

PROFESSIONALS
Equip humà de primer
nivell involucrat i participatiu en la
nostra tasca i en
la millora de la nostra
gestió.

FINANÇADORS PÚBLICS
Amb els que col·laborem com a
gestors de serveis públics per fer
front a les necessitats socials.

PROVEÏDORS
Treballem amb proveïdors que
estan alineats amb els nostres
criteris de gestió
ètica i responsable.

7.499

21

ENTITATS
PARTICIPADES
Aliances amb entitats per
impulsar projectes compartits:
FUNDACIÓ INTERMÈDIA:
amb Fundació Surt i Suara
Cooperativa UTE Font de la
PÓLVORA: amb Suara
Cooperativa.

XARXES DE
L’ENTORN SECTORIAL
Seguint una política de proximitat al
territori, comptem amb equips i
recursos propers a cadascun del
serveis.
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PERSONES ATESES
La nostra raó de ser
i de fer.

FINANÇADORS

FINANÇADORS PÚBLICS
ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

ADMINISTRACIÓ ESTATAL

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Família
• Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA)
• Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)
• Institut Català de les Dones (ICD)
• Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescència (DGAIA)
• Secretaria de la Direcció General per a la immigració (Susana)
• Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
• Secretaria de Família
Departament d’Empresa i Ocupació
Departament de Justícia
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil
Departament de Salut
Programa per a la prevenció i l’Assistència de la Sida
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretaria d’habitatge i millora urbana

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Subdirecció General de ONG i Voluntariat

Departament de Justícia
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil
Departament de Salut
Institut Català de la Salut (Programa per a la prevenció i l’Assistència de la Sida)
(Programa per a la prevenció i l’Assistència de la Sida)
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretaria d’habitatge i millora urbana
Govern de les Illes Balears
Conselleria de Família i Serveis Socials
Direcció General de Serveis Socials
Institut Balear de la Dona
Conselleria d’Economia i Competitivitat
Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Consell de Mallorca
Departament de Benestar Social
Institut Mallorquí d’Afers Socials
Consell Insular de Menorca
Departament de Benestar Social i Joventut
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Ministeri de Justícia
Gerència Territorial de les Illes Balears

ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament Castellar del Vallès
Ajuntament de les Franqueses del Vallés
Ajuntament de l´Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Maçanet de la Selva
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Palma de Mallorca
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Sant Adrià del Besós
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Son Servera
Ajuntament de Valldemosa
Consorci de Biblioteques de Barcelona
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona

FINANÇADORS

FINANÇADORS PRIVATS
PARTNERS:

EMPRESES FINANÇADORES ANY 2014:
Caputxins
de Sarrià
Centre
Universitari
de la Visió

EMPRESES COL·LABORADORES CAMPANYA ST. JORDI 2014:
22@ Network, Agrolimen, AIE, Birchman, Cevasa, Clece, Cobarna Fruits, Col.legi de Censors Jurats de comptes, Col.legi d´Enginyers Tècnics de
Barcelona, Felca, Foment del Treball, Fundació la Caixa, Gaes, Grupo ICA, Haribo, Hesperia Tower, Hill & Knowlton, KIM, Laboratori Oliver Rodés,
Laboratori Ordesa, Marc Martí, MC- Prevención, Microson, Nestlè, Novotel, Premiumlab, Sainz de Baranda, Sigma, Twentytú,
Universitat Ramon Llull de Ciències de la Comunicació.

EMPRESES COL·LABORADORES AMB PRODUCTES:
CAMALOON, Centre Universitari de la Visió, CLECE, Consorci de la Zona Franca, Diari Ara, Educa Borrás – IMAGO, ENRI, Fira de Barcelona,
Hesperia Tower, IDESA, Imago, Itnig, Laboratoris Lacer, Marc Martí, MC-Mutual, Mútua Intercomarcal, Padma Diseño, Prisma, Port de Barcelona.
Asens, Basi, Búfalo Werner&Mertz Busquets.

ENTITATS FINANÇADORES RECURRENTS:

ENTITATS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS:

ÀMBITS DʼACTUACIÓ
ACCIÓ SOCIAL
Oferim serveis i programes adreçats fonamentalment a la intervenció i atenció social, psicològica i educativa de
persones i col·lectius que viuen en situació de risc social i amb greus dificultats i mancances personals, familiars,
econòmiques i socials. Ho fem a partir d’un model integral de prevenció i de reinserció amb l’objectiu de millorar
les condicions de vida de les persones que atenem i del seu entorn.

INFÀNCIA, JOVENTUT I FAMÍLIA //
BARCELONA
SERVEI D’ADOPCIONS I ACOLLIMENTS D’INFANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS (SAINE)

CENTRE RESIDENCIAL D'ACCIÓ EDUCATIVA - CRAE PRIM

279

30

Persones
ateses

11

N°
professionals

298,5
h./setmana
professionals

Persones
ateses

15

N°
professionals

477,5
h./setmana
professionals

SERVEI D’INTERVENCIÓ EN MEDI OBERT AL BARRI DE LA MINA

SERVEI D'EDUCACIÓ AFECTIVA I SEXUAL - TARDA JOVE ST. PERE DE RIBES

34

690

Persones
ateses

3

N°
professionals

53.5

h./setmana
professionals

Persones
ateses

SUPORT SOCIOEDUCATIU BIBLIOTECA BON PASTOR

ESPAI FAMILIAR

225

21

Persones
ateses

1

N°
professionals

18

h./setmana
professionals

Persones
ateses

2

juny
15,5 dea octubre

4

65

N°
professionals

N°
professionals

h./mes
professionals

h./setmana
professionals

CENTRE OBERT LES FADES. SANT ADRIÀ

24

Persones
ateses

1

N°
professionals

27,5

INFÀNCIA, JOVENTUT I FAMÍLIA

1.303 persones ateses

h./setmana
professionals

ACCIÓ SOCIAL EN EL SISTEMA JUDICIAL //
BARCELONA
MESURES PENALS ALTERNATIVES (MPA)

3.060 45
Persones
ateses

N°
professionals

PIS DE JOVES

1.615

5

h./setmana
professionals

Persones
ateses
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3

N°
professionals

49

h./setmana
professionals

ÀMBITS DʼACTUACIÓ
BALEARS
MEDIADORS

116

SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL ALS JUTJATS (SASJ)

4

Persones
ateses

N°
professionals

91,3

279

h./setmana
professionals

Persones
ateses

TOTAL ACCIÓ SOCIAL EN LA JUSTÍCIA

3

N°
professionals

107

h./setmana
professionals

3.460 persones ateses

INCLUSIÓ SOCIAL //
BARCELONA
GESTIÓ DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ (GRMI)

CASAL EN FAMÍLIA

71

67

Persones
ateses

4

N°
professionals

81

h./setmana
professionals

Persones
ateses

PIS DE DONES D’INCLUSIÓ

7

Persones
ateses

2

N°
professionals

Persones
ateses

2

N°
professionals

N°
professionals

44,25
h./setmana
professionals

CASAL EN FAMÍLIA - CAIXA PROINFÀNCIA

17

44

h./setmana
professionals

Persones
ateses

PROGRAMA AFERRA’T

97

4

4

44,25

2

28

N°
professionals

h./setmana
professionals

IMPULSA GR

40

18

h./setmana
professionals

Persones
ateses

N°
professionals

h./setmana
professionals

BALEARS
SERVEI DE FORMACIÓ BÀSICA EN TASQUES AUX. DE L'HOSTELERIA - MÉS LLUNY

ACCIONS FORMATIVES. AUXILIAR DE CUINA

51

15

Persones
ateses

3

N°
professionals

51

h./setmana
professionals

Persones
ateses

ACCIONS FORMATIVES. REBOSTERIA

12

Persones
ateses

2

N°
professionals

2

N°
professionals

4

h./setmana
professionals

SERVEI BÀSIC DE BAR I CAFETERIA –SOIB -

1,08

20

h./setmana
professionals

Persones
ateses

09

5

N°
professionals

5

h./setmana
professionals

ÀMBITS DʼACTUACIÓ
SERVEI BÀSIC DE RESTAURANT I BAR –SOIB -

11

4

Persones
ateses

N°
professionals

INCLUSIÓ SOCIAL

4,33

369 persones ateses

h./setmana
professionals

VIOLÈNCIA FAMILIAR I DE GÈNERE //
BARCELONA
SERVEI D’ATENCIÓ A HOMES

159
Persones
ateses

8

N°
professionals

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA A DONES (SDAP)

189,5

199

h./setmana
professionals

Persones
ateses

4

N°
professionals

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A DONES DE MATADEPERA

PSICOJOVE MATADEPERA

30

30

Persones
ateses

1

N°
professionals

12

h./setmana
professionals

Persones
ateses

1

N°
professionals

41,5

h./setmana
professionals

10

h./setmana
professionals

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA A DONES QUE HAN PATIT SITUACIONS
DE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA DE CASTELLAR DEL VALLÈS

75

Persones
ateses

2

N°
professionals

16,5

h./setmana
professionals

GIRONA
ÀGORA. Intervenció psico-educativa per a infants i joves que viuen en situacions de violència.
Maçanet de la Selva:

29

Persones
ateses

2

N°
professionals

SOM. SOM-HI. Servei d’atenció a persones en situació de pobresa.

12

28

h./setmana
professionals

Persones
ateses

PIS PONT TUTELAT PER DONES

26

Persones
ateses

2

N°
professionals

40

h./setmana
professionals

10

2

N°
professionals

12

h./setmana
professionals

ÀMBITS DʼACTUACIÓ
BALEARS
SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE (SAIVVG)

MENTORIES. ATENCIÓ A INFANTS VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA

738

407

Persones
ateses

7

N°
professionals

180

h./setmana
professionals

Persones
ateses

6

SERVEI MUNICIPAL D’ATENCIÓ A PERSONES MALTRACTADORES (SMAPM)

MENTORIES - CAIXA PROINFÀNCIA

177

87

Persones
ateses

3

N°
professionals

45

h./setmana
professionals

Persones
ateses

126

N°
professionals

h./setmana
professionals

6

30

N°
professionals

h./setmana
professionals

SERVEI D’ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE (SADP)

452
Persones
ateses

5

N°
professionals

127

h./setmana
professionals

SERVEI D’ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA A MENORS (SADP)

17

Persones
ateses

1

N°
professionals

TOTAL VIOLÈNCIA
FAMILIAR I DE GÈNERE

3

2.367 persones ateses

h./setmana
professionals

INFÀNCIA,
JOVENTUT I
FAMÍLIA

ACCIÓ SOCIAL
EN LA JUSTÍCIA

INCLUSIÓ
SOCIAL

VIOLÈNCIA
FAMILIAR I
DE GÈNERE

persones ateses

persones ateses

persones ateses

persones ateses

1.303

3.460

369

2.367

7.499
TOTAL ANY

PERSONES ATESES

BANC DE PRODUCTES
NO ALIMENTARIS

14

Empreses
donants

14

Entitats que han rebut
productes

8.340

Nombre de productes
rebuts (unitats)

11

2.625

Nombre de productes
donats (unitats)

ÀMBITS DʼACTUACIÓ

RECERCA

Recerca
Estudiem les necessitats socials emergents, cosa que ens permet donar a conèixer noves mancances,
avaluar l’impacte de noves propostes i aportar nou coneixement. Ho duem a terme a través d’experiències
pilot i de millores metodològiques que alhora ens permeten transferir el nostre coneixement.

Memorial Manuel Adroer Iglesias
Instituït per la Fundació IReS al 2013, la finalitat del Memorial és retre un homenatge permanent a la
persona que fou un President molt significat de la nostra entitat.
L’objectiu del Memorial és contribuir al know how de l’IReS cercant una aportació documental pròpia,
valuosa per a l’IReS i també per al Tercer Sector Social.
La 1a. edició del Memorial va ser
adjudicada al treball “Innovació
metodològica en inclusió social. Aferra’t”
de l’equip d’Inclusió de l’Àrea Social de la
Fundació IReS.
El Patronat de la Fundació, a proposta del
Comitè Assessor del Memorial, va
seleccionar aquest treball per les seves
aportacions innovadores i la seva
transferibilitat i aplicació pràctica en altres
projectes que la Fundació desenvolupa.
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ÀMBITS DʼACTUACIÓ

FORMACIÓ

Compartir la nostra expertesa a través de la formació és la millor forma de promoure la millora de l’atenció a
les persones en situació de desavantatge social. És per aquest motiu que organitzem activitats formatives
per encàrrec. Els nostres professionals experts i col·laboradors externs són qui imparteixen la formació,
principalment centrada en els nostres àmbits d’actuació.

Formació Universitària
Postgrau d’Execució Penal a la Comunitat.
Universitat de Barcelona
Postgrau professionalitzador creat per la Fundació IReS en col·laboració amb el Departament de Justícia i la
Universitat de Barcelona. Té com a objectiu donar resposta a la necessitat emergent de professionals
especialistes en l’execució de mesures en la comunitat, en el suport post-mesura judicial i en la prevenció de la
delinqüència.
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ÀMBITS DʼACTUACIÓ

Altres formacions
JUSTÍCIA

INCLUSIÓ

VIOLÈNCIA

INFÀNCIA

formacions en
l’àmbit de Justícia
sobre les Mesures
Penals alternatives a
la presó.

formacions en
l’àmbit d’Inclusió
sobre la
metodologia del
projecte Aferra’t de
la Fundació IReS.

1 formació sobre
violència i feminitat
7 formacions sobre
atenció a homes que
maltracten
5 formacions sobre
violència de gènere a
Balears

formacions de
l’àmbit d’Infància
sobre els processos
d’adopció i
acolliment d’infants
amb necessitats
especials.

6

4

13

14

2

ÀMBITS DʼACTUACIÓ

Alumnes en pràctiques
SERVEI

NÚMERO D’ESTUDIANTS

UNIVERSITAT

ESTUDIS

Mesures Penals
Alternatives

5

UB

2
1

UPF
UB

Postgrau d’Execució
Penal a la comunitat
Grau de Criminologia
Dret al Dret

SAINE - Servei d’Adopcions i
Acolliments d’Infants amb
Necessitats Especials

1
1

UB
UB

4rt Educació Social
Màster d’Intervenció
social i educativa

Centre Obert LES FADES

1

UB

3er Educació Social

CRAE PRIM

4
2

UB
IES Vilumara

Educació Social
CFGS Integració Social

Servei d’Atenció a Homes

3

UB

Servei d’Atenció a Homes Canviem-ho

1

UB

Màster de Psicologia
Forense i Criminal
Màster d’Intervenció
psico social

Servei d’Atenció Psicològica a
víctimes de violència de gènere

1

UB

Educació Social

AFERRA’T

3
1
1

UB
UdVic
UdGi

Treball Social
Treball Social
Màster d’Artteràpia

PIS DE JOVES/PIS DE DONES

2

UB

Educació Social

CASAL EN FAMÍLIA

2

UB

Educació Social

SAIVG - MENTORIES

1

UNED

Educació Social

1

UIB

Màster de polítiques
d’Igualtati Violència de Gènere

SAPD

1
1

UIB
UIB

Psicologia
Psicologia

SAIVG. Agressors i víctimes

1

UIB

Treball Social

Servei d’Atenció Social als
Jutjats

2

UIB

Treball Social
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ÀMBITS DʼACTUACIÓ

SENSIBILITZACIÓ I INCIDÈNCIA
Presència en els mijtans
de comunicació
Durant l’any s’han generat 84 impactes en mitjans de comunicació que
han permès fer arribar la tasca de l’IReS a una audiència estimada de
96.288.240 persones.

Nova imatge corporativa de l’IReS
Després de 45 anys d’història, a la Fundació IReS comencem una nova
etapa amb una nova imatge corporativa.
Aquest canvi respon a l’evolució que hem fet al llarg dels anys en la nostra
aposta constant per la innovació, la qualitat i el treball continu des de
l’acció social, la recerca i la formació, i la sensibilització i la incidència.

St. Jordi Abril 2014
L’acció de RSC que va iniciar-se fa 3 anys amb el Majestic Hotel & Spa i el
taller floral Bouquet per donar suport a la Fundació IReS, es consolida un
any més amb una alta participació de ciutadania i entitats.
En aquesta edició, la campanya UNA ROSA PER UNA CAUSA de la
Fundació IReS aconsegueix recaptar 6.500€ per ajudar a famílies en risc
d’exclusió.
Prop de 3.000 roses venudes i més de 40 organitzacions donant
suport a la causa.
Més de 150 famílies amb infants al seu càrrec reben ajudes gràcies a
la solidaritat de les persones i les empreses que han col·laborat amb
la Fundació IReS.
Com a novetat, en col·laboració amb la Facultat de Comunicació
Blanquerna, s’organitza un concurs de disseny entre els alumnes per
escollir la creativitat dels materials de l’acció.
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ÀMBITS DʼACTUACIÓ
Medalla al mèrit Maig 2014
El Servei d’Atenció Integral a Víctimes de Violència de Gènere (SAIVG) de
l’Ajuntament de Palma, gestionat per la Fundació IReS, és premiat amb la
medalla al mèrit policial. Aquest premi és el reconeixement a la innovació,
la qualitat, la dedicació i el treball en equip que caracteritza el Servei però
també és un premi dedicat a la lluita, l’esforç, el treball i l’esperança
d’aquelles persones que pateixen violència de gènere.

Festes de maig del Poblenou
Maig 2014
Un any més, en col·laboració amb el Centre Moral i Cultural del Poblenou
i coincidint amb les Festes de Maig del Poblenou, s’organitza una
recollida solidària de productes d’higiene i neteja per les famílies amb
més dificultats del barri. Es recullen 746 productes d’higiene i neteja.

Travessa d’entrenament amb la soci
Juny 2014
L’Associació del Personal de “La Caixa”, coneguda com La Soci, du a
terme gràcies a la seva “Secció de Muntanya de Barcelona”, una travessa
d’entrenament amb els nois de la Fundació IReS per preparar-los per la
Transpirenaica Social i Solidària.

Transpirenaica social i solidària
Juny 2014
La Fundació IReS s’uneix a la Transpirenaica Social i Solidaria 2014: una eina
de sensibilització i cohesió social que vol donar visibilitat a la lluita contra
l’exclusió social de molts joves. L’esforç, l’autonomia, la igualtat, la solidaritat,
el diàleg, la col·laboració o el respecte són els valors essencials d’aquesta
llarga travessia. Joves de la Fundació IReS participen a la darrera etapa de la
caminada que al llarg de 42 dies va recórrer 800km pels Pirineus.

Recollida de productes
d’higiene i neteja Juny 2014
Durant prop de 2 mesos es recullen productes d’higiene i neteja per
ajudar a les famílies més necessitades del districte.
En total es recullen 1.225 productes de neteja i higiene gràcies a la
solidaritat dels veïns i veïnes del Poblenou, els treballadors de IReS i els
treballadors d’empreses i entitats com el Centre Moral i Cultural del
Poblenou, la Mútua Intercomarcal, el Centre Cívic Can Felipa, l’empresa
Marc Martí i l’Escola Gèvol.
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ÀMBITS DʼACTUACIÓ
5ª fira de la responsabilitat social
corporativa Juliol 2014
La Fundació IReS presenta a la Fira la campanya de St. Jordi UNA ROSA
PER UNA CAUSA com a exemple de bones pràctiques en RSC.
Igual que en l’edició anterior, es participa també en la Jornada de portes
obertes d’entitats perquè persones interessades es puguin apropar a
conèixer la tasca que fa l’IReS.

45 veus cantant contra
l’exclusió social Octubre 2014
El Centre Moral i Cultural del Poblenou i la Fundació IReS tornen a
treballar plegats per generar un nou futur per a les persones més
vulnerables. El diumenge 5 d’octubre es va celebrar un concert solidari al
Centre Moral i Cultural del Poblenou on 1€ de cada entrada es va
destinar al Programa Aferra’t de la Fundació IReS.

10è aniversari pis de joves
10 anys més tard, estem satisfets de poder celebrar la continuïtat d’un
servei que va néixer al 2004 com a un projecte innovador on joves
provinents de Justícia Juvenil conviurien en un entorn urbà amb l’objectiu
de recolzar-los en la seva emancipació.

Dia del voluntariat Desembre 2014
Les idees sempre comencen en un full en blanc però s’acaben fent realitat
gràcies a les persones. A la Fundació IReS, es fan realitat gràcies a l’esforç
de les persones que hi treballen i gràcies a l’esforç i a la dedicació dels
voluntaris que ens ajuden. Moments màgics que ens permeten passar del
paper a l’apoderament de les persones, a projectes reals.
El passat desembre vam celebrar el Dia Internacional del Voluntariat amb
un acte sorpresa amb el que els treballadors de l’IReS vam voler agrair la
màgia que els voluntaris posen en el seu dia a dia i que permet que els
nostres projectes es facin realitat.
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VOLUNTARIAT

El 2014 ha estat un any d’estabilitat en quan al projecte de voluntariat.
Pel que fa al nombre de voluntaris, aquest 2014 hem tingut un total de 33 voluntaris diferents, i hem tingut 22
voluntaris de mitjana al mes. El nombre absolut ha baixat (de 39 a 33); en canvi la mitjana ha augmentat (de 20 a 22).

DIRECCIÓ

9

ADMINISTRACIÓ

4

COMUNICACIÓ

2

19

ÀREA SOCIAL

18

TOTAL

33

ÀMBIT SOCIAL

A LA FUNDACIÓ IRES
TREBALLEM DES DE:
La comunicació
interna

La participació

La qualitat i la
transparència

A nivell directiu / estratègic:

Comitè d’empresa

D’acord els estatuts de la Fundació,
el patronat de l’entitat es reuneix
almenys, dos cops l’any.

El Comitè d’empresa participa de la
política de recursos humans de
l’entitat a partir del consens amb la
Direcció d’un acord laboral que
regula les relacions laborals amb els
treballadors.

Treballem amb un sistema de gestió
de qualitat basat en la norma ISO
9001:2008 i certificat anualment
per Sistemas y Procesos de
Gestión, Certificación S.L.
Un sistema orientat a la formació
continuada de l’equip humà i la
millora continua en els serveis
prestats.

A nivell directiu / executiu:
El Consell de Direcció es reuneix
quinzenalment. Cada tres mesos es
reuneix el quadre de comandament
format pel consell de direcció (3) i
els càrrecs entremitjos (14)

Comitè de seguretat i salut
Òrgan paritari col·legiat de participació, destinat a la consulta regular i
periòdica de les actuacions de
l’entitat en matèria de prevenció de
riscos. Integrat pels delegats de
prevenció, la Directora Financera, la
Secretària de Direcció i representants dels treballadors.

Auditoria de Transparència i Bones
Pràctiques (Fundación Lealtad)
Auditoria de comptes (Marimon
Consultors i Auditors, S.L)

L’ avaluació i l’aprenentatge
El sistema de seguiment i avaluació dels nostres serveis busca mesurar com millorar la qualitat de vida dels nostres
usuaris des del moment en què entren fins el dia en què marxen
(sistema d’indicadors, tant de procés com de resultat).
Estem també amb permanent diàleg amb els nostres finançadors per tal de reflexionar de cara a una millora continua.
A nivell intern, mínim un cop l’any es realitza una avaluació personal a cada membre de la Fundació a través dels caps
d’àrea que formen el Quadre de Comandament. Les direccions són avaluades per la Direcció General.

Patronat

Direcció General

Direccions
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Quadre de Comandament

Treballadors

ÀMBIT SOCIAL
La igualtat
La direcció de la Fundació IReS vetlla per la integració de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’entitat
com a principi bàsic i transversal que afecta a tots els departaments i categories salarials, i l’adopta com a objectiu
clau en la política de recursos humans de la Fundació. La Fundació disposa d’un Pla d’Igualtat que permet anar
incorporant millores que es van recollint en els articles 57 i 58 de l’Acord Laboral signat amb el Comité d’Empresa.

Desglossament plantilla per sexes:

22,6%

77,4%

La coherència i la imparcialitat
El Patronat de l’entitat aprova les línies estratègiques anuals de l’entitat.
El Consell Assessor del Patronat, format per experts de diferents àmbits, tenen una funció de consulta i assessorament.

El treball en xarxa i les Aliances
La participació de la Fundació en 21 xarxes i 3 aliances de l’entorn sectorial, permet que l’entitat coordini i sumi esforços en
favor del sector per garantir una acció constructiva, de futur i enriquidora pel Tercer Sector:

• Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
• Conferència Europea de la Probation (CEP) Membres fundadors
• Congrés de les Associacions de Barcelona. A través d’ECAS
• Consell de dones de la ciutat de Barcelona
• Consell Ciutadà per la sostenibilitat
• Consell Municipal de Benestar Social7.
• Entitats Catalanes per l’Acció social (ECAS). Membres fundadors
DDiPAS, xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social
• Entitats Homologades per a la gestió de la Renda Mónima d’Inserció de Catalunya
• Federació Catalana de Voluntariat Social
• Federació d’entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i a l’Adolescència – FEDAIA
• Federació d’entitats de Pisos Assistits (FEPA)
• La confederació, patronal del Tercer Sector Social de Catalunya. A través d’ECAS
• Plataforma Unitària contra la violència de Gènere
• Plataforma de voluntariat de les Illes Balears
• Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de les Illes Balears.
Membres fundadors
• Taula de Participació Social del Departament de Justícia
• Taula d’entitats del Tercer Sector Social. Membres fundadors.
Participació actual a través d’ECAS
• Transpirenaica social i solidària
• Xarxa Nust, Xarxa dels Nous Usos Socials del Temps
• 20. 22@ Network

Aliances
Fundació Intermèdia (33,33 %)
Fundació formada per Fundació SURT,
Cooperativa de serveis SUARA i
Fundació IReS.
UTE Font de la Pólvora (50,00 %)
UTE amb Suara Cooperativa per a la gestió
del Centre de Dia font de la
Pólvora de Girona.
UTE IReS, Apci , Suara (33,34 %)
Unió temporal d’empreses amb SUARA
i APCI per a la gestió de serveis i programes
formatius i tractament en el marc de mesures
penals alternatives

La contractació local
Per al màxim aprofitament i eficiència en l´ús dels recursos, la Fundació IReS vetlla per la contractació de
personal i proveïdors de serveis i de materials propers al lloc en què es realitza el servei.
El 100% de contractació és local.
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ÀMBIT SOCIAL
L’estabilitat laboral

46% 54%

contracte fix

44%

6,9%

obra i servei

contracte
eventual

3,1%

interinatge

altres contractes

La professionalització
47,16%

Titulats superiors

33,96%

Titulats mitjos

18,88%

Administratius
i altres

Preocupació per l’entorn laboral
Els nostres espais asseguren que la majoria de la plantilla, tant a Catalunya com a les Illes Balears, té llum
natural, vista a l’exterior i pot obrir finestres. A més, a Barcelona tenim un sistema homologat de renovació
d’aire. També disposem d’un office i d’una sala habilitada com a menjador pel personal. Igualment, les seus de
la Fundació estan ben comunicades a peu, bus, metro, tramvia, bicing i tren.

La formació
81,76%

De la plantilla ha rebut
formacions al 2013

1.928

Hores de formació

15

Mitja hores/
formació per treballador

JORNADA D’INMERSIÓ
Es realitzen Jornades d’immersió a l’entitat per a les noves incorporacions a la plantilla sobre la història de l’entitat, a
què es dedica i amb qui treballa. Les polítiques de qualitat, transparència, igualtat i LOPD. Els procediments formals i
la documentació administrativa, de recursos humans i financera bàsica per treballar a l’entitat.

La integració

2.67%

de la plantilla amb alguna minusvalidesa
(0.67% per sobre del que marca la llei)

L’adhesió i el suport
• Global Compact de les Nacions Unides
• Acord Ciutadà per una BCN inclusiva
• Acord Ciutadà per una BCN lliure de violència vers les dones
• Declaració Drets Humans
• Declaració Universal dels drets dels infants
• Protocol de Violència contra les Dones de Balears
• Compromís ciutadà per la sostenibilitat Barcelona 2012-2020
• Manifest anual de lluita contra la SIDA
• Pacte de Palma contra la violència de Gènere.
22

ÀMBIT ECONÒMIC
ACTIU
Actiu

2.034.384,68€
Immobilitzat

Deutors comercials i
altres comptes a cobrar

Inversions financeres

133.215,82€

32.599,03€

1.654.789,00€

Tresoreria i disponible
a curt termini

213.780,83€

PASSIU
Passiu

2.034.384,68€
Patrimoni Net

Deutes a curt termini

368.022,23€ 914.812,84€

Creditors i altres
comptes a pagar

751.549,61€

ESTRUCTURA PATRIMONIAL I FINANCERA
Actiu

No corrent
Corrent

Passiu

165.184,85€
1.868.569,83€

No corrent
Corrent

,

368.022,23€
1.666.362,45€

,

2.034.384 68€

2.034.384 68€

XIFRA DE NEGOCI PER ACTIVITATS
Inclusió social
Violència familiar i de gènere
Infància, joventut i família
Acció social en la Justícia
Altres ingressos per prestacions
de serveis i donacions

10,26%

20,67%

2,96%

29,02%

37,09%

DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST EXECUTAT
Ingressos

4.431.008,52€

Despeses

81,31% Ingressos públics per prestació de serveis
15,19% Subvencions públiques per prestació de serveis
3,5% Convenis, contractes i donacions privades

81,47% Despeses de personal
11,77% Despeses d´explotació
4,64% Despeses d´usuaris
2,12% Altres despeses

4.425.294,98€

23

ÀMBIT AMBIENTAL
Consums d’energia
Consum per tipus de subministres

2014

2013

Elèctric
Aigua
Gas
Telefonia fixa
Telefonia mòbil

0.91% *
0,17% *
0.13% *
0.47% *
0.12%

0.87% *
0,17% *
0.16% *
0.49% *
0.11%

TOTALS

1.81%

1.80%

Percentatges calculats sobre la despesa anual.

El percentatge de cada consum d´energia respecte
la despesa total, no varia substancialment
respecte l´any 2013.L´increment de despesa en
consum elèctric és degut a l´increment de tarifes,
i la disminució en telefonia fixa és degut a la
supressió d´alguna línia innecessària i a la
contractació de més linies per a centraleta de
les seus principals.

Mobilitat
Per al màxim aprofitament i eficiència en l´ús dels recursos, la Fundació IReS vetlla per la contractació de
personal i proveïdors de serveis i de materials propers al lloc en què es realitza el servei.
El 100% de contractació és local.

Foment del transport públic

La seu de Palma:

• La seu social disposa d’una gran mobilitat:
2 línies de metro, 1 tramvia, diversos
autobusos i tren a deu minuts.
• Bicing davant de l’entitat.
• La seu social està ubicada a 10 minuts del
centre de BCN, cosa que facilita anar a peu.
• Disposem d’espai per poder tenir la pròpia
bicicleta al treball.

• Metro, tren i estació de bus a 3 minuts. La seu és
al centre de Palma, prop de les Institucions amb
que treballem i fàcil accés pels usuaris.
Aquestes condicions ens
ajuden també a reduir de
forma important les emissions
de gasos d’efecte hivernacle.

Aprofitament de l’espai
Reducció de zones desocupades compartint espai amb la Fundació Intermedia.

Gestió de residus
Zones de reciclatge de materials a cada àrea: paper, tòner, plàstic, orgànic
Contractació d’un Centre Especial de Treball homologat en recollida i destrucció de documentació per a la
recollida selectiva i també per a documentació que conté dades de caràcter personal
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Barcelona
C/ Àlaba 61, 1r
08005 Barcelona
93 486 47 50
fundacio@fundacioires.org

Girona
C/ St Dionís, 42
17190 Salt
972 24 90 49
fundacio@fundacioires.org

Illes Balears
C/ Sant Miquel, 39 2n 4ta
07002 Palma de Mallorca
971 72 28 56
balears@fundacioires.org

