MEMÒRIA
DE SOSTENIBILITAT
Generem un futur nou per a les
persones més vulnerables.

PRESENTACIÓ

Em plau presentar-vos la memòria de sostenibilitat
que la Fundació IReS elabora seguint els criteris del
Global Reporting Initiative (GRI) des del 2013, com
una més de les accions de Responsabilitat Social de
l’entitat.

Fundació IReS exercirà de coordinadora de la xarxa
Proinfància. A més, cal destacar la participació amb
l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció de la
Generalitat de Catalunya en la campanya “Fem gran
l’acolliment” per promoure l’acolliment familiar, a
través d’un treball conjunt i contribuint en
l’elaboració del procés participatiu i la difusió; així
com la participació dels joves del Projecte Click al
Festival Escena del Poblebnou.

L’activitat realitzada per la Fundació IReS durant l’any
2016, que presentem de forma sintètica, descriu els
resultats de l’entitat tenint en compte criteris de
sostenibilitat, transparència i compromís amb la
innovació i la qualitat.

Quant a la formació externa de professionals del
Tercer Sector, el postgrau d’Execució Penal a la
Comunitat que portem a terme, en col•laboració
amb la Universitat de Barcelona i el Departament de
Justícia per donar resposta a la necessitat emergent
de professionals especialistes en l’execució de
mesures alternatives, ha passat a ser el Màster en
Justícia restaurativa i execució penal a la
comunitat.

El 2016 ha estat un any marcat per molts canvis
interns, el més rellevant dels quals ha estat el disseny
d’una nova estratègia de l’entitat per als propers
anys. Aquest plantejament de canvi comporta una
nova organització que s’ha començat a treballar
enguany i que s’implementarà al 2017. Alhora, també
ha estat un any marcat per canvis dins l’equip
humà— de persones que han deixat l’entitat per
assolir processos externs de promoció o bé de canvi
professional—que va propiciar que alguns llocs de
treball es cobrissin mitjançant la promoció interna,
en consonància amb un mapa de talent realitzat
enguany.

En el marc de la nostra tasca de Sensibilització i
Incidència, cal destacar la col•laboració amb el
Departament de Justícia en l’organització i celebració
dels 20 anys de Mesures Penals Alternatives a
Catalunya. Un àmbit amb què IReS també ha
participat a la Conferència internacional “Alternatives
to detention” de la Confederation of European
Probation (CEP) a Bucarest.

Donada la diversitat d’àmbits en què treballa la
Fundació per donar resposta a les necessitats de
l’entorn social en què vivim, permeteu-me destacar
les fites més importants assolides per la Fundació al
2016:

Respecte les campanyes de Responsabilitat Social
Empresarial, les renovacions de l’Hotel Invisible, en
col•laboració amb el Gremi d’Hotels de Barcelona, i
el No paro.org, amb l’Associació 22@Network, per al
període 2016-2017 fan palesa la continuïtat i
l’estabilitat de les iniciatives que impulsen els
projectes propis de l’entitat.
Finalment, des d’aquest espai vull agrair a tots els
professionals i voluntaris de la Fundació la seva
professionalitat, esforç i entusiasme, elements
essencials per continuar i portar a terme l’important
canvi que es planteja l’entitat pels anys que
s’esdevenen.

Pel que fa a l’acció social, hem experimentat un
increment important en el nombre de persones i
famílies ateses, amb un total d’11.876 usuaris atesos.
L’augment més notori s’ha donat en programes
d’atenció relacionats amb els àmbits d’infància,
joventut i famílies, violències i justícia.
D’altra banda, s’ha impulsat el programa Vincula’t,
servei innovador i pioner d’acompanyament
terapèutic a persones condemnades per delictes de
violència de gènere en el seu procés d’adaptació a la
vida en medi obert a Barcelona. Respecte l’atenció a
l’entorn de l’infant, s’ha posat en marxa el Casal en
Família a Manacor i el Pla pilot de Taula Proinfància a
la zona costanera de Manacor, territori en què

Andreu Soldevila i Casals
President.
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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.

http://fundacioires.org
http://fundacioires.org
http://fundacioires.org
http://fundacioires.org
http://fundacioires.org
http://fundacioires.org
http://fundacioires.org
La nostra activitat està centrada en els següents àmbits d’actuació:
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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 el triple balanç (econòmic, social i mediambiental).

Període:
Gener 2016 – Desembre 2016
Data de la Memòria anterior:
Gener 2015 – Desembre 2015
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 2016
Persones ateses:

11.876

Hores d’atenció:

219.062,5
Banc de productes:

6.530

productes
donats

Presència territorial:

Catalunya

Número de Professionals:

176 treballadors
23,86% homes
76,14% dones

Número de Voluntaris:

37

Sensibilització:

25.105.979

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

Volum d’ingressos:

4.953.488,27€
Finançadors públics:

Formacions internes:

3.143 hores
treballadors
87,50% dels
han rebut formació

Balears

Formacions externes:

24 formacions realitzades.

33

Finançadors privats:

121

Socis:

31

Empreses i RSC:

han fet accions
de RSC amb nosaltres
14 empreses
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ESTRUCTURA DE GOVERN
President:

Vicepresident:

Andreu Soldevila i Casals

Francesc Velayos i Balcells

Empresari

Directiu

Vocal:

Vocal :

Vocal:

Química

Professor universitari

Professora universitària

Núria Adroer Martori Joan Ramon Borrell Arqué Beatriz de Soler Bigas
Secretari:

Manuel Ledesma García
Advocat

ESTRUCTURA DIRECTIVA
REMUNERADA
X5

X2

Directora General // Directora Financera // Directora Tècnica/ Director de Projectes //
Directora Territorial Barcelona // Directora Territorial Illes Balears // Director Territorial Girona

ORGANIGRAMA
PRESIDENT PATRONAT

CONSELL ASSESSOR

Andreu Soldevila i Casals

DIRECTORA GENERAL
Montserrat Tohà

CAP SECRETARIA DIRECCIÓ
Marisa Picó

COORD. QUALITAT-LOPD

VOLUNTARIAT CORPORATIU

Joan Carles Baldrich (voluntari)

DIRECCIÓ FINANCERA I RR.HH
Susana Martinez

DIRECCIÓ TÈCNICA

RESPONSABLE DE SISTEMES
Pere Martínez

DIRECCIÓ DE PROJECTES

Natàlia Valenzuela

Luis Porcar

RECERCA I FORMACIÓ // VOLUNTARIAT SOCIAL
CAP ADMINISTRACIÓ
Santi Brutau

RR.HH

SERVEIS PÚBLICS

PROJECTES PROPIS
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RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ I RSE
Johanna Rivera

2016

GRUPS DʼINTERÈS
121

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.

37

31

SOCIS

14

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

EMPRESES RSC
que han fet accions de
Responsabilitat Social
amb nosaltres.

176

33

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.
El 100% de contractació és local.

11.876

PERSONES ATESES
La nostra raó de ser
i de fer.

22

XARXES DE
L’ENTORN SECTORIAL
Seguint una política de proximitat al
territori, comptem amb equips i
recursos propers a cadascun del
serveis.

ENTITATS PARTICIPADES
Aliances amb entitats per
impulsar projectes
compartits:
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FUNDACIÓ INTERMÈDIA:
amb Fundació Surt i Suara Cooperativa
UTE Font de la Pólvora:
amb Suara Cooperativa
UTE Programes formatius Violència:
amb Suara Cooperativa i APCI
UTE Programes Formatius Educació Vial:
amb Suara Cooperativa

FINANÇADORS

FINANÇADORS PÚBLICS
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Direcció General de Protecció Social
Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (DGAIA)
Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA)
Secretaria de la Direcció General per a la Immigració
Secretaria d’Afers Socials i Famílies
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

ADMINISTRACIONS
AUTONÒMIQUES
CATALUNYA
Ajuntament de Barcelona
Tercera Tinença d’Alcaldia, Àrea de Drets Socials
Quarta Tinença d’Alcaldia, Àrea de Ciutadania,
Participació i Transparència
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ajuntament de Figueres
Ajuntament de Maçanet de la Selva
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Sant Adrià del Besòs
Àrea de Benestar Social
Consells comarcals i consorcis
Consorci de Biblioteques de Barcelona

ILLES BALEARS
Ajuntament de Palma de Mallorca
Regidoria d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Ajuntament de Son Servera
Consells Insulars
Consell de Mallorca
Departament de Benestar Social
Institut Mallorquí d’Afers Socials

Diputacions
Diputació de Barcelona
Àrea de Benestar Social

Consell Insular de Menorca
Departament de Benestar Social i Joventut

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa i Coneixement
Universitat de Barcelona
Departament de Justícia
Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de
Justícia Juvenil
Direcció General de Serveis Penitenciaris
Departament de Salut
Institut Català de la Salut (Programa per a la prevenció
i l’Assistència de la Sida)
Departament de Territori i Sostenibilitat
Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana

Govern Balear
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)

ADMINISTRACIÓ DE LʼESTAT
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Subdirecció General d’ONG i Voluntariat
Ministeri de Justícia
Gerència Territorial de les Illes Balears
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FINANÇADORS

FINANÇADORS PRIVATS
FUNDACIONS I ALTRES ENTITATS
FINANÇADORS PRIVATS ANY 2016

EMPRESES COL•LABORADORES CAMPANYA ST. JORDI 2016:
Accor Hoteles España, Agrolimen, Bac Engineering Consultancy Group, Beabloo, Birchman Consulting, Cementiris de Barcelona, Clece, Cobarna Fruits,
Col•legi de Censors Jurats de comptes, Col•legi Oficial d’Infermeria de Barcelona, Felca, Foment del Treball, Grupo ICA, Hotel Majestic, Hill & Knowlton,
Innovat Hotels, Informática El Corte Inglés, Nestlé, Pasiona Consulting, Sainz de Baranda, Sigma.

EMPRESES COL•LABORADORES AMB LA CAMPANYA HOTEL INVISIBLE AMB EL GREMI DʼHOTELS DE BARCELONA:
Abac Restaurant Hotel, Aparthotel Fira Suites, Avant Grup, Axel Hotel Barcelona & Urban Spa, Booking,Capitol School, Centre de Convencions
Internacional de Barcelona, Collblanc Segle XXI, Cram Hotel, Dante Hoteles, Derby Hotels collection, Expo Hotels & Resorts Barcelona, Europark, Gallery
Center, Garaje Catedral Hotel, Gaudí Hotel Barcelona, Gran Chef, Grupotel Gran Via 678, Grupotel Gravina, Hotel Alimara Barcelona, Hotel Colon,H10
Hotels, HH Barri Gòtic, HH del Mar, HH Presidente, HH Ramblas, HH Sant Joan, HH Sant Just, HH Tower, Hostal Athenas, Hotel Alexandra, Hotel Antibes,
Hotel Budget, Hotel Condes, Hotel España, Hotel GV670, Hotel Majestic, Hotel Monument Barcelona, Hotel Paral•lel, Hotel Provença, Hotel Soho
Barcelona, H 1898, Meliá Barcelona Sarrià, Meliá Barcelona Sky, Meliá Hotels Internacional, Midtown Apartments, Meson Castilla Atiram Hotels, NH BCN
Centro, NH BCN Stadium, NH Belagua, NH Calderon, NH Ciutat de Vic, NH Constanza, NH Cornellà, NH Diagonal Center, NH Eixample, NH Entenza, NH La
Maquinista, NH Les Corts, NH Podium, NH Porta Barcelona, NH Sant Boi, NH Sants, Oriente Atiram Hotels, Park Hotel Barcelona, Silver Aparthotel, S’Arenal
Blau,Splemdom Suites, The Mirror Barcelona, Travil 98, Tres Torres Atiram Hotels, VL 30 Barcelona SLU. Barcelona, T&S Services and Apartments,Turisvall.

EMPRESES COL•LABORADORES AMB LA
CAMPANYA NOPARO.ORG:
Twentytú Hostel
The Project Music Company
22@Network bcn

EMPRESES COL•LABORADORES AMB PRODUCTES:
Associació de veïns Sagrada Família, Padma Diseño, Escola Saludable
Mattel,Grupo de alumnos de Master MBA de Madrid, Lush Cosmetics,
Port de Barcelona, Twentytú Hostel Barcelona.
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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

CENTRE RESIDENCIAL D'ACCIÓ EDUCATIVA - CRAE PRIM

293

25

Persones
ateses

12

N°
professionals

360,25
h./setmana
professionals

Persones
ateses

16

N°
professionals

527,5
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

78

890

Persones
ateses

3

N°
professionals

73,5

h./setmana
professionals

Persones
ateses

1

N°
professionals

SUPORT SOCIOEDUCATIU BIBLIOTECA BON PASTOR

ESPAI FAMILIAR DE LES FRANQUESES

116

23

Persones
ateses

2

N°
professionals

18,5

h./setmana
professionals

Persones
ateses

CENTRE OBERT LES FADES. SANT ADRIÀ

48

Persones
ateses

1

N°
professionals

3

h./setmana
professionals

3

55

3

37,5

N°
professionals

h./setmana
professionals

PROJECTE CLICK

37,5

43

h./setmana
professionals

Persones
ateses

N°
professionals

h./setmana
professionals

TAULA DE PILOTATGE DEL PROGRAMA CAIXAPROINFÀNCIA
TERRITORI VERNEDA-LA PAU (BARCELONA)

TERRITORI BALEARS (MANACOR) Programa de competències familiars dirigides a
famílies amb adolescents de 12 a 16 anys. Manacor-Mallorca

207

28

Persones
ateses

4

N°
professionals

48

Persones
ateses

h./setmana
professionals

INFÀNCIA, JOVENTUT I FAMÍLIA
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2

N°
professionals

173,5
h./setmana
professionals

1.751 TOTAL persones ateses

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

5.259 45
Persones
ateses

N°
professionals

PIS DE JOVES

1.622

6

h./setmana
professionals

Persones
ateses

1

N°
professionals

5

h./setmana
professionals

BALEARS
SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL ALS JUTJATS MALLORCA I MENORCA (SASJ)

341
Persones
ateses

5

N°
professionals

98,5

h./setmana
professionals

TOTAL ACCIÓ SOCIAL EN LA JUSTÍCIA

5.606 TOTAL persones ateses

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

CASAL EN FAMÍLIA AMB EL PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA VERNEDA-LA PAU

87

68

Persones
ateses

4

N°
professionals

109

h./setmana
professionals

Persones
ateses

PIS DE DONES D’INCLUSIÓ

6

Persones
ateses

2

N°
professionals

Persones
ateses

3

N°
professionals

N°
professionals

65

h./setmana
professionals

PROJECTE AFERRA’T

14

39

h./setmana
professionals

Persones
ateses

IMPULSA GR GRANOLLERS

35

4

45

h./setmana
professionals

09

4

N°
professionals

109

h./setmana
professionals

ÀMBITS DʼACTUACIÓ
BALEARS
SERVEI DE FORMACIÓ BÀSICA EN TASQUES AUXILIAR DE L'HOSTALERIA.
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ – MÉS LLUNY MANACOR

ACCIONS FORMATIVES. AUXILIAR DE CUINA
AJUNTAMENT DE SON SERVERA. MALLORCA

42

13

3

Persones
ateses

N°
professionals

41,5

h./setmana
professionals

6

Persones
ateses

N°
professionals

50,5

h./setmana
professionals

PROGRAMA ACOLLIDA IMMIGRANTS. AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ

44

5

Persones
ateses

N°
professionals

170

h./setmana
professionals

TOTAL ACCIÓ SOCIAL EN INCLUSIÓ SOCIAL

334 TOTAL persones ateses

VIOLÈNCIES //
BARCELONA
SERVEI D’ATENCIÓ A HOMES

250
Persones
ateses

11

N°
professionals

SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A DONES DE MATADEPERA

215,5

26

h./setmana
professionals

Persones
ateses

Persones
ateses

3

N°
professionals

35,5

47

h./setmana
professionals

Persones
ateses

PROJECTE FILS

42

Persones
ateses

N°
professionals

15

h./setmana
professionals

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

PSICOJOVE MATADEPERA

32

2

3

N°
professionals

31,5

h./setmana
professionals

PROJECTE VINCULA’T

2

N°
professionals

23

12

h./setmana
professionals

Persones
ateses

10

1

N°
professionals

30

h./setmana
professionals

ÀMBITS DʼACTUACIÓ
GIRONA
PIS PONT TUTELAT PER A DONES

32

5

Persones
ateses

70

N°
professionals

h./setmana
professionals

BALEARS
SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE (SAIVVG)
Palma de Mallorca

MENTORIES PART FORANA D’ATENCIÓ A FILLS I FILLES DE DONES VÍCTIMES
DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE - PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA

1.169 13

116

Persones
ateses

340

N°
professionals

h./setmana
professionals

Persones
ateses

1

27

N°
professionals

h./setmana
professionals

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA A DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I
ALS SEUS FILLS I FILLES (SAPD)

634
Persones
ateses

8

TOTAL VIOLÈNCIES
FAMILIAR I DE GÈNERE

185

N°
professionals

4.185 TOTAL persones ateses

h./setmana
professionals

ACCIÓ SOCIAL
EN LA JUSTÍCIA

INCLUSIÓ
SOCIAL

VIOLÈNCIES

persones ateses

persones ateses

persones ateses

persones ateses

5.606

1.751

334

11.876
TOTAL ANY

INFÀNCIA,
JOVENTUT I
FAMÍLIA

4.185

PERSONES ATESES

BANC DE PRODUCTES
NO ALIMENTARIS

7

Empreses
donants

5

Entitats que han rebut
productes

6.530

productes segons
memòria BPNA

11

2.400

Nombre de productes
donats (kg)

ÀMBITS DʼACTUACIÓ

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, a més, és contribuir al know how de l’IReS
cercant una aportació documental pròpia, valuosa per a la fundació i també per al Tercer Sector Social.
Durant el 2016 ja es comença a treballar implementant un disseny de Memorial més orientat a la participació
interna quant a la temàtica i amb la intenció de fer-se ressò de l’acte i les noves aportacions dins el Tercer
Sector Social.
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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
Màster de justícia restaurativa i Execució penal a la comunitat
Màster 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

6

5 formacions
sobre les
Mesures Penals
Alternatives
a la presó.
1 formació de
presentació SASJ.

INCLUSIÓ

VIOLÈNCIES

INFÀNCIA

2 formacions sobre
la metodologia del
projecte Aferra’t
de la Fundació
IReS i un debat
de la Taula del
Tercer Sector
sobre pobresa.

4 formació sobre intervenció
amb homes des de la
perspectiva de gènere.

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

2

11

1 formacions sobre violència de
gènere a escoles amb
adolescents.
2 tallers d'autoestima i de
prevenció de violència de gènere
1 formació de Màster en Justícia
Restaurativa i Execució Penal
a la Comunitat UB.
1 formació sobre polítiques
d’igualtat des de diferents
àmbits d’intervenció.
2 formacions d’orientació per al
disseny i elaboració de tallers de
foment de la igualtat i prevenció
de la violència masclista a
Balears.
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5

1 formació sobre el
funcionament dels CRAE
1 formació
Sobre el projecte Implica't.

ÀMBITS DʼACTUACIÓ

Alumnes en pràctiques
El 2016 hem tingut 45 alumnes en pràctiques, repartits en 15 serveis entre Catalunya i Balears. El major percentatge
dels estudis de procedència són: Educació Social, Treball Social i estudis relacionats amb el Dret.

SERVEI

UNIVERSITAT

ESTUDIS

1

Universitat de Barcelona

Diplomatura Educació Social

1

Universitat de Barcelona

Diplomatura Educació Social

2

Universitat de Barcelona

Grau d’Educació Social

2

Institut de Gallecs

Grau superior d’Integració Social

Adrià del Besòs. Barcelona

2
2

Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona

Grau d’Educació Social
Grau mig d’Atenció a les Persones en
Situació de Dependència

Programa de competències

5

Universitat de les Illes Balears

Grau superior d’Educació Social

6

Universitat de Barcelona

1

Universitat Autònoma de
Barcelona
Universitat Pompeu Fabra

Màster d’Execució Penal de Grau de
Criminologia
Grau de Criminologia

Servei d’Adopcions d’Infants

ESTUDIANTS

amb Necessitats Especials
Servei d’Acolliments d’Infants
amb Necessitats Especials
Centre Residencial d’acció
educativa – CRAE Prim.
L’Hospitalet de Llobregat.
Barcelona
Espai Familiar. Les Franqueses
del Vallès. Barcelona
Centre Obert Les Fades. St.

familiars dirigides a famílies
amb adolescents de 12 a 16
anys. Manacor-Mallorca
Mesures Penals Alternatives.
Barcelona i província

1

15

Grau de Criminologia

ÀMBITS DʼACTUACIÓ

SERVEI

ESTUDIANTS

UNIVERSITAT

ESTUDIS

Pis de Joves

1

Universitat de Barcelona

Grau superior d’Educació Social

Servei d’atenció social als jutjats

4

Universitat de les Illes Balears

Grau de Treball Social

2
1

Màster d’Intervenció Psicosocial
Màster d’Intervenció Psicosocial

1

Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de
Barcelona
Universitat Pompeu Fabra

Projecte FILS

1
1

Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona

Màster de Mesures Penals
Màster en Prevenció i Tractament de la
Violència Familiar

Servei d’atenció integral a la

2

Universitat de les Illes Balears

Grau de Psicologia

1

Universitat de les Illes Balears

Màster de Polítiques d’Igualtat i
Violència de Gènere

1
2
1

Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona
Fundació Intermèdia

Grau de Treball Social
Grau d’Educació Social
Administrativa

2
1

Universitat de Barcelona
Centre d’Estudis Roca

Grau superior d’Educació Social
Grau superior d’Integració Social

– SASJ. Mallorca i Menorca.
Balears
Servei d’atenció a homes
SAH. Barcelona

Llicenciatura en Ciències Polítiques

violència de gènere – SAIVVG
Servei d’atenció psicològica a
dones víctimes de violència de
gènere – SAPD. Mallorca
Aferra’t –
Gestió de la renda mínima
d’inserció GRMI
Casal en Família a l’Escola La
Pau del districte de St. Martí.
Barcelona
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SENSIBILITZACIÓ I INCIDÈNCIA
Presència en els mijtans de comunicació i sensibilització
Des del Departament de Comunicació i Responsabilitat Social Empresarial
(RSE) al llarg de l'exercici de 2016 s'han realitzat iniciatives i accions
emmarcades en un pla estratègic per promoure la sensibilització i incidència
sobre la nostra causa social.
Al 2016 hem generat 130 impactes en mitjans de comunicació, 11% per
sobre de l'objectiu marcat per al 2016 que han permès fer arribar la tasca de
l’IReS a una audiencia estimadada de 25.105.979.

Los comprometidos Gener 2016
El 26 de gener de 2016, en representació de la Fundació IReS, l’ex-directora
Tècnica d’Acció Social, Marta Esteve, va assistir a l’entrega del xec de la
campanya contra la pobresa infantil Los Comprometidos, impulsada per Sor
Lucía Caram (Fundació Rosa Oriol), Mediaset i Fundació Obra Social “la Caixa”.
En dos mesos la campanya va aconseguir recaptar 200.000€ que van ser
destinats a diferents entitats que treballen en la lluita contra la pobresa infantil,
entre elles, la Fundació IReS.

St. Jordi Abril 2016
La campanya "Una Rosa per una causa", acció d’RSC de l'Hotel Majestic per
donar suport a la Fundació IReS, es consolida un any més amb una alta
participació de ciutadania i entitats.
En aquesta edició, amb més de 2.300 roses solidàries venudes, es va
recaptar un import de 10.372,51€ per ajudar a famílies en situació de conflicte
i/o violències del Projecte FILS.
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Festes de maig Maig 2016
Del 17 al 29 de maig, i coincidint amb les Festes de Maig del Poblenou,
s’organitza una parada i una recollida solidària de productes d’higiene i neteja
per a les famílies amb més dificultats per obtenir recursos materials bàsics.
Es van recollir 2.694 productes d’higiene i neteja. Aquesta xifra ha estat
possible gràcies a la solidaritat dels veïns de Poblenou, al compromís dels
voluntaris i treballadors d’IReS, i a les diverses entitats del barri que han actuat
com a punts de recollida: Centre Moral i Cultural de Poblenou, La Peiper, Casal
de Barri Bac de Roda, Escola Fluvià i Escola La Llacuna.

V Congrés del Tercer Sector Social
Juny 2016
Al juny, la Fundació IReS va participar a l’Àgora d’experiències del V
Congrés del Tercer Sector Social per presentar el Projecte Click i la
campanya Noparo.org, iniciatives d’ajuda a joves que es troben en dificultats a
l’àmbit formatiu, laboral i social.
L’Àgora és l’espai destinat a presentar projectes innovadors i iniciatives
pioneres en l’àmbit de la intervenció social, al mateix temps suposa una gran
oportunitat per compartir idees, escoltar noves propostes i establir sinergies
entre entitats i projectes.
Sota el lema “Créixer Socialment”, el V Congrés que organitza bianualment la
Taula del Tercer Sector Social va comptar amb la participació de 1.800
persones i 40 ponents nacionals i internacionals. El Projecte Click va estar
present fent visible la tasca i metodologia de la nostra entitat amb els joves.

“En las Nubes” Octubre 2016
El 22 d’octubre, els joves del Click van presentar el curt “En las Nubes” al
Festival Escena Poblenou. Aquesta iniciativa va ser la culminació del taller de
vídeo i creació artística “Hi sóc”, una activitat que va començar al juliol.
A l’acte, al qual van assistir més de 170 persones, van ser els mateixos joves els
que van presentar el vídeo en què van ser protagonistes.
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ÀMBITS DʼACTUACIÓ
20 anys de Mesures Penals Alternatives (MPA) Novembre 2016
El 10 de novembre, al CaixaForum es van celebrar els 20 anys de MPA, acte
organitzat per la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia
Juvenil, i en què la Fundació IReS va participar com a coordinadora de
l’esdeveniment i com a ponent en una de les taules de debat.
L’acte va estar inaugurat pel conseller de Justícia, Carles Mundó, el director de
l’àrea social Fundació Bancària “la Caixa”, Marc Simon, el fiscal en cap del TSJC,
José Mª Romero de Tejada, la directora general d’execució penal a la comunitat
i de justícia juvenil, Pilar Heras, i la magistrada degana dels jutjats de Barcelona,
Mercè Caso.

Giving Tuesday Novembre 2016
El 29 de novembre l’Hotel Invisible va a participar en el Giving Tuesday amb
l'objectiu de donar visibilitat a la campanya. Com resultat de l’acció, el diari “El
Mundo” va publicar una notícia destacant l’Hotel Invisible entre d’altres entitats
que van participar a la iniciativa.
Giving Tuesday és un moviment global, sense ànim de lucre, per promoure la
solidaritat entre persones, organitzacions i empreses. És el punt de trobada de
totes les persones i organitzacions que volen donar a conèixer les seves
accions solidàries.

Setmana de l’Acolliment Familiar
Novembre 2016
Del 28 de novembre al 2 de desembre, l’equip del servei d’Acolliments d’Infants
amb Necessitats Especials d’IReS va participar de la primera edició de la
Setmana de l’acolliment familiar, organitzat pel departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, a través de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció
(ICAA) a Sabadell. Aquesta setmana va brindar l’oportunitat de conscienciar a la
ciutadania de la necessitat d’augmentar el nombre de famílies acollidores, una
tasca que duem a terme en col•laboració amb la FEDAIA i altres entitats que
col•laboren amb la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de l’acolliment.

1er Congrés Internacional sobre Infància, Pobresa i Èxit Educatiu
Desembre 2016
El 19 i 20 de desembre, la Fundació IReS va presentar el seu projecte Casal en
Família al 1er Congrés Internacional sobre Infància, Pobresa i Èxit Educatiu, un
acte organitzat pel programa CaixaProinfància de l’Obra Social de la
Fundació “la Caixa”, la Universitat Ramon Llull i la Xarxa d’Universitats
Espanyoles contra la Pobresa Infantil al CaixaForum de Madrid.
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Port de Barcelona Desembre 2016
El 21 de desembre, el Port de Barcelona va fer l’entrega de més de 2.400
productes d’higiene per al Banc de Productes no Alimentaris de la
Fundació IReS amb motiu de la seva campanya ‘Nadal Solidari’. A l’acte van
ser-hi presents la responsable de comunicació i RSE de la Fundació IReS,
Johanna Rivera, el president de la Fundació Banc dels Aliments, Eduard Arruga,
i el president del Port, Sixte Cambra. Amb aquesta campanya, duta a terme
entre treballadors del port, empreses i entitats, la Comunitat Portuària va
demostrar un any més la seva sensibilitat vers les persones més vulnerables.

Dia del voluntariat Desembre 2016
L’equip de professionals de Fundació IReS va celebrar el Dia del Voluntariat
d’una manera molt especial: creant entre tots un vídeo de felicitació reproduint
el repte Mannequin Challenge, o repte del maniquí. Una activitat en la qual tot
l’equip, voluntaris i treballadors, es van quedar congelats per uns instants
davant la càmera i hi van posar molta energia i bon humor.
D’aquesta manera la Fundació IReS volia retre homenatge als seus voluntaris i
voluntàries, a més dels seus treballadors. Junts són el motor per seguir
afrontant nous reptes per lluitar contra les desigualtats socials i generar noves
oportunitats de futur per a les persones més vulnerables.

Incidència
A Catalunya, la incidència en els poders
públics l’hem fet a través de les
Federacions sectorials de les quals
formem part: ECAS, FEDAIA, FEPA, Taula
de Participació Social amb el
Departament de Justícia i de la Taula del
Tercer Sector Social.

A Barcelona ciutat la incidència ha estat a
través del treball directe al Comitè
Executiu de l’Acord Ciutadà per una
Barcelona Inclusiva, a la Xarxa Nust, a
Sense Sostre, el Projecte Tractor Créixer a
Barcelona, al Consell Municipal de
Benestar Social i al Pla Pilot de la
Verneda-La Pau.

A Balears, la incidència en els poders
públics l’any 2016 s’ha realitzat a través
d’EAPN-Xarxa per la Inclusió de les Illes
Balears i del Consell Municipal de Dones
per la Igualtat a Palma de Mallorca.

RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL
Des de la Fundació IReS ens associem amb aquelles empreses que es comprometen amb la societat per generar noves oportunitats
de millora en la qualitat de vida dels més vulnerables a través de l’impacte de les seves Iniciatives de responsabilitat social empresarial
(RSE). Per dur a terme aquesta tasca, les empreses tenen l’oportunitat de donar el seu suport a projectes socials d’IReS dissenyats per
respondre a les necessitats de col•lectius vulnerables:
CASAL EN FAMÍLIA:
un projecte que dóna suport
a famílies, pares i mares que
tenen dificultats amb
l’educació i cura dels seus fills
i filles i que volen millorar la
seva situació familiar.

AFERRA’T: un programa adreçat a les
famílies i persones que viuen en el
llindar de la pobresa que té com a
objectiu evitar que aquests col•lectius
entrin en processos d’exclusió i puguin
reincorporar-se al mercat laboral i
millorin les condicions de vida.

FILS: un projecte
orientat a oferir
atenció terapèutica i
educativa, a persones
que viuen situacions
de conflictes i/o
violències.

CLICK: un servei
socioeducatiu adreçat a joves
que es troben desorientats en
la seva vida, no saben ni
coneixen les seves
competències i habilitats

Durant el 2016, 14 empreses han fet accions d’RSE amb la Fundació IReS a través dels nostres projectes: Fundació Obra Social “la Caixa”,
Majestic Hotel&Spa, Adiquímica, Nous Cims, Càmping La Tordera, Ciments Molins, Fundació Caixa Enginyers, Col•legi d’Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona, Fundació Antoni Serra Santamans, Fluidra, FIATC, Apropa Cultura, Gremi d’Hotels de Barcelona i
22@Network BCN.
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Campanya “Hotel Invisible”
L’Hotel invisible és una campanya d’RSE promoguda per la Fundació IReS i
Gremi d’Hotels de Barcelona, que vol implicar a les empreses turístiques que
operen a la ciutat amb accions per sensibilitzar i recaptar fons per ajudar a les
persones que viuen situacions de pobresa, violència, manca d’oportunitats i/o
desemparament.
Des del seu inici, la campanya ha permès que 281 famílies rebessin atenció
social, psicològica i educativa i ha recaptat les donacions de 102 hotels, 4
empreses associades i persones particulars que representen una societat
sensibilitzada amb el seu entorn social.

http://www.fundacioires.org/hotelinvisible/es/
http://www.fundacioires.org/hotelinvisible/es/
http://www.fundacioires.org/hotelinvisible/es/
http://www.fundacioires.org/hotelinvisible/es/
http://www.fundacioires.org/hotelinvisible/es/
http://www.fundacioires.org/hotelinvisible/es/
http://www.fundacioires.org/hotelinvisible/es/
http://www.fundacioires.org/hotelinvisible/es/

EL 100% DELS FONS RECAPTATS ES VAN DESTINAR ALS PROJECTES AFERRA’T, CASAL EN FAMÍLIA, FILS I CLICK.
Així mateix, l’Hotel Invisible també ha despertat la creativitat i l’esperit solidari de les empreses per a crear altres vies de recaptació de
fons per al projecte. Mostra d’això han estat les accions d’Avant Grup, el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) i
Time Out que van donar suport a l’Hotel Invisible amb una donació econòmica a més de fer difusió del projecte.
A més, cal destacar accions com:
BOOKING, “OBRINT PORTES”
El 10 de juny de 2016, Booking.com, l’empresa líder mundial en
reserves hoteleres online, va realitzar una iniciativa per recaptar
fons per a la campanya recolzant la tasca que la Fundació IReS
duu a terme amb col•lectius en risc d’exclusió social.

CONCURS “A VISTA D’HOTEL”
El 12 de juliol de 2016, l’Hote lnvisible va rebre una donació de
1.000 euros amb el concurs fotogràfic a vista d’Hotel, que
s’emmarcava dins de la Setmana de les Terrasses 2016 que va
organitzar el Gremi d’Hotels de Barcelona.

Hotels participants: veure pàgina 7.
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Campanya NOPARO.ORG
Noparo.org és una iniciativa d’RSE del districte 22@ per a crear sinergies entre
el coneixement i potencial del teixit empresarial amb les necessitats socials
del mateix districte. Al llarg del 2016, la campanya va aconseguir que 17 joves
rebessin formació i orientació laboral gràcies a la col•laboració de l’associació
d’empreses del 22@Network a través del Projecte Click.
Pasiona Consulting, Mynsait by Indra, Beabloo i el Hostel Twentytú són
empreses que van participar a través de la formació o bé en la captació de
fons per ajudar a joves a fer Click.

PASSIONA CONSULTING
Va ser la primera companyia en acollir als joves del
Projecte Click en una visita a les seves instal•lacions
on van experimentar en primera persona una
tecnologia tan puntera com la realitat virtual.

HOSTEL TWENTYTÚ
Com a model de sostenibilitat, alguns joves Click
van conèixer l’Hostel Twentytú per descobrir com
es pot mantenir un establiment de forma totalment
sostenible i sense renunciar a les últimes
innovacions en serveis turístics.

BEABLOO
Un grup de joves va conèixer el món del
màrqueting i la publicitat a través de l’empresa
Beabloo.

MYNSAIT BY INDRA
A través d’un taller amb el nom Captiva! Mynsait by
Indra va oferir una formació sobre
desenvolupament personal per treballar les
capacitats comunicatives i la cohesió de grup.
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VOLUNTARIAT

Al 2016, la mitjana de voluntaris s’ha mantingut estable amb 37 persones que han exercit
el voluntariat a la nostra fundació.

DIRECCIÓ

9

ADMINISTRACIÓ

2

COMUNICACIÓ

1

23

ÀREA SOCIAL

24

RECEPCIÓ

1

TOTAL

37

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 amb els estatuts de la
Fundació, el patronat de l’entitat s’ha
de reunir, almenys, dos cops a l’any.
L’any 2016 s’ha reunit en 11 ocasions.

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
part dels treballadors a Catalunya.
A Balears es regula a través de la
Delegada sindical.

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 contínua en els serveis
prestats.

A nivell directiu / executiu:
El Consell de Direcció s’ha reunit
quinzenalment de forma
programada, i amb caràcter
d’urgència si alguna situació ho ha
requerit.
Cada tres mesos s’ha reunit el
quadre de comandament format
pel consell de direcció (4) i els
membres del quadre de
comandament (18).

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.

Política de Transparència
Auditoria de comptes (Audiaxis
Auditores SLP)
La Fundació IReS publica els
resultats de les auditories i dels
comptes al web de l’entitat.

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. Ho mesurem en base a un sistema d’indicadors,
tant de procés com de resultat.
Estem també en permanent diàleg amb els nostres finançadors per tal d’obtenir el seu nivell òptim de satisfacció i
treballar de cara a la millora contínua. Ho duem a la pràctica a través de reunions conjuntes i dels qüestionaris de
satisfacció del client públic, i del client privat.
A nivell intern, mínim un cop a l'any es realitza una avaluació personal als professionals de la Fundació a través dels
caps de projecte/servei que formen el Quadre de Comandament. Les direccions són avaluades per la Direcció
General. També s’avaluen les persones voluntàries i elles també fan avaluació.

Direcció General

Direccions

Càrrecs entremitjos

24

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 des del 3 de setembre del 2010 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 Comitè d’Empresa.
Desglossament de la plantilla per sexes:

23,86%

76,14%

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

El treball en xarxa i les Aliances
La participació de la Fundació en 22 xarxes i 4 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. Xarxes Projecte Tractor
• Associació 22@ Network
• Asociación Española de Fundraising
• 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 de Dones i per a la Igualtat de Palma de Mallorca
• Consell Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona
• Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona
• Entitats Catalanes d’Acció social (ECAS). Membres fundadors
• DDiPAS, xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social
• 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 de Barcelona
• 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 a través d’ECAS
• Xarxa Nust, Xarxa dels Nous Usos Socials del Temps
• Pacte Social Contra Les Violències Masclistes IBD del Govern Balear
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Aliances
Fundació Intermèdia
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 (33,33 %)
Unió temporal d’empreses amb SUARA i APCI per
a la gestió de serveis i programes formatius i de
VIDO en el marc de mesures penals alternatives.
UTE IReS i Suara (50,00 %)
Unió temporal d’empreses amb SUARA per a la
gestió de Programes Formatius Educació Vial.
Mesura penal per a condemnats/des per delictes
de trànsit.

ÀMBIT SOCIAL
L’estabilitat laboral
43,18%
contracte fix

56,82%

42,61%

11,93%

obra i servei

contracte
eventual

2,28%

interinatge

altres contractes

La professionalització
46,59 %

Titulats superiors

32,95 %

Titulats mitjos

20,46 %

Administratius
i altres

Preocupació per l’entorn laboral
Els nostres espais asseguren que la major part 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 per al personal. Igualment, les seus de
la Fundació estan ben comunicades a peu, bus, metro, tramvia, bicing i tren.

La formació
87,50 %

De la plantilla ha rebut
formacions al 2016

3.143

Hores de formació

17,85

Mitjana hores/
formació per treballador

JORNADA D’IMMERSIÓ
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

2,27%

de la plantilla amb alguna minusvalidesa
(a 31 de desembre de 2016)

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
• Pacte amb Barcelona Sostenible – Compromís ciutadà per a la sostenibilitat
• Pacte Xarxa Nust – Nous usos socials dels temps
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ÀMBIT ECONÒMIC
ACTIU
Actiu

1.746.651,38€
Immobilitzat

Deutors comercials i
altres comptes a cobrar

Inversions financeres

98.514,12€

23.183,11€

1.326.848,50€

Tresoreria i disponible
a curt termini

298.105,65€

PASSIU
Passiu

1.746.651,38€
Patrimoni net

Deutes a llarg termini

Deutes a curt termini

492.880,22€ 133.441,63€

706.522,17€

Creditors i altres
comptes a pagar

413.807,36€

ESTRUCTURA PATRIMONIAL I FINANCERA
Actiu

No corrent
Corrent

Passiu

121.697,23€
1.624.954,15€

No corrent
Corrent

,

1.746.651 38€

133.441,63€
1.120.329,53€

,

1.746.651 38€

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

6,76%

19,56%

5,53%

34,28%
33,86%

DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST EXECUTAT
Ingressos

4.953.488,27€

Despeses

86,06% Ingressos públics per prestació de serveis
9,64% Subvencions públiques
4,30% Convenis, contractes i donacions privades

81,98% Despeses de personal
13,12% Despeses d´explotació
4,26% Despeses d´usuaris
0,63% Altres despeses

4.918.205,97€
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ÀMBIT AMBIENTAL
Consums d’energia
Consum per tipus de subministraments 2016

2015

Elèctric : 37.171,41€
Aigua 7.090,63€
Gas 4.340,88€
Telefonia fixa 21.334,90€
Telefonia mòbil 4.491,39€

0,77%
0,15%
0,09%
0,44%
0,09%

0.85% *
0,16% *
0.12% *
0.44% *
0.15%

TOTAL IMPORT CONSUM: 74.429,21€

1,54%

1,72%

Percentatges calculats sobre la despesa anual.

El percentatge de despesa en subministraments al 2016
ha estat un 7,9% inferior a l’any 2015. La telefonía
mòbil, ha tingut una reducció d’un 36,86% degut a
l’escassa facturació per consum i l’alt ús de les línies amb
dades Whatsapp que requereixen els serveis per a
contactat amb els usuaris.

Mobilitat
La contractació
local

Foment del
transport públic

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.

La seu social de la Fundació a
Barcelona,
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,
la qual cosa facilita anar a peu.
·Disposem d’espai per poder tenir la
pròpia bicicleta al treball.

La seu de Palma:
Metro, tren i estació de bus a 3
minuts. La seu és al centre de
Palma, prop de les institucions
amb què treballem i de fàcil
accés per als 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 Intermèdia a la seu social de Barcelona.

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 que conté dades de carácter 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

