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2020: un any ple de reptes
L’any 2020 ha suposat viure temps difícils i imprevisibles a tots els àmbits: personal, familiar,
laboral, econòmic, social... La COVID-19 ens ha fet sortir de cop i volta de la nostra zona de
confort, més o menys coneguda i on ens podíem trobat més o menys còmodes segons cadascú, però una zona de confort al cap i la fi.
La pandèmia ens ha abocat a un període de crisi, entesa com a una necessitat urgent d’adaptar-nos a les noves circumstàncies que a més són enormement canviants. Ens ha fet mal
en allò que és intrínsec a la nostra manera de ser i d’entendre el món, les relacions interpersonals.
Per al tercer sector ha suposat un moment especialment complex. Si ja de per si és un sector
que conviu amb les dificultats, la pandèmia les ha multiplicat per molt. Totes les entitats que
treballem amb col·lectius en risc d’exclusió social hem vist com les persones a qui adrecem
els nostres serveis es trobaven en situacions molt més dures de les habituals. Sorgien problemes que potser fins ara no havíem atès de forma tan descarnada i amb uns efectes tan devastadors.
A Integramenet hem hagut d’adaptar-nos a aquesta realitat posant tot l’esforç per donar la
millor resposta davant de situacions que no havíem viscut anteriorment. Ens hem acostumat
al teletreball durant els moments més durs del confinament total, per a què cap persona vinculada als nostres programes se sentís sola
davant la pandèmia, gestionant ajudes rebudes per a pal·liar necessitats tan primàries com l’alimentació o l’habitatge. I des de la primera
fase del desconfinament vam tornar a la presencialitat adaptant-nos a les mesures dictades pel PROCICAT.
I així seguim, amb la voluntat de minimitzar, en la mesura que estigui a les nostres mans, els efectes socials i econòmics derivats de la
crisi sanitària, posant en marxa nous projectes que donin resposta a nous reptes, amb més convenciment de la necessitat de l’existència
del tercer sector que mai, amb professionals i voluntariat també més implicats i motivats que mai, decidits sempre a tirar endavant.
I, com a reconeixement a aquest esforç, hem tingut l’honor de rebre el Premi de Civisme a la Ciutadania i Virtut Civil, que atorga el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que se’ns va concedir a finals d’any. Volem fer extensiu aquest premi a totes les entitats que,
com nosaltres, han estat al peu del canó dia rere dia, lluitant per millorar la vida de les persones al llarg de tot aquest any i que ho seguirem fent mentre calgui.

Ma NEUS CALLEJA FERNANDEZ
Gerent de la Fundació Privada Integramenet
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Activitat de la Fundació Integramenet durant la pandèmia
El 2020, l’any de la pandèmia de la COVID-19, a Integramenet hem seguit oferint els nostres serveis per a les persones en situació de risc
social en un moment en que, no només hi ha més gent en aquestes circumstàncies, sinó que han vist incrementades les seves necessitats. Hem pogut comptar amb tot l’equip i, sortadament, no ens hem hagut d’acollir a cap ERTO ni a altres mesures especials de regulació
de la ocupació dels nostres treballadors i treballadores. Els nostres serveis, però, s’han hagut d’adaptar i reestructurar per poder donar
resposta segons el moment i les restriccions originades per la pandèmia.
Atenció telemàtica durant els mesos de confinament
Durant els mesos de confinament domiciliari no es va fer atenció presencial, però es va donar suport i orientació a les persones vinculades
al Servei d’Ocupació de l’entitat. Amb trucades i videotrucades, les accions formatives del Servei d’Ocupació es van reconvertir en atenció
directa per a les persones més vulnerables.
Es va fer un seguiment de 300 persones vinculades a l’entitat per identificar necessitats bàsiques no cobertes. Mitjançant convenis amb
altres entitats, principalment amb Càritas diocesana, es va aconseguir derivar més de 40 famílies per rebre suport alimentari i ajudes per
fer front als deutes del lloguer (renegociació del deute i en alguns casos pagament
d’algunes quotes).
Informe sobre l’impacte
De tota aquesta tasca de seguiment durant els mesos de març, abril i maig de 2020
vam publicar un informe elaborat amb el suport de l’entitat DataForGoodBcn. (Es
pot consultar l’informe escanejant el codi QR).
Amb la represa torna l’atenció presencial
A finals de maig, coincidint amb el desconfinament, es va reprendre l’atenció directa
a les persones i l’atenció grupal. Això si, adaptant tots els serveis a les mesures
dictades pel PROCICAT:
 Reducció del nombre de persones en les sessions grupals,
 Utilització d’aquells espais que disposen de ventilació natural.
 Utilització de materials de protecció: EPIS, mampares, expenedors de gel hidroalcohòlic, desinfectants...
El servei d’acollida, el servei d’ocupació i les formacions van tornar amb una certa
normalitat per poder donar resposta a les necessitats de les persones. L’únic servei
que no vam poder reiniciar durant la pandèmia va ser el dels cursos de llengües.
Aquesta activitat es portava a terme majoritàriament per persones voluntàries que
encara no s’han pogut reincorporar a l’entitat perquè són col·lectiu de risc, en alguns casos per edat i/o estat de salut, davant de la COVID-19.

social i econòmic
que ha generat la COVID-19
a les persones ateses
a Integramenet

Identitat
La Fundació Privada Integramenet és una entitat sense ànim de lucre nascuda l’any 2001, constituïda oficialment el 2002,
de la mà de dues religioses i un grup de voluntàries i voluntaris de Santa Coloma de Gramenet amb una clara vocació de
servei a la comunitat. L’entitat va néixer amb la finalitat pastoral i cívica d’actuar per fer front a l’acollida de persones nouvingudes als barris d’El Raval, Santa Rosa i Safarejos, així com poder atendre el malestar i conflictes en la comunitat generats
principalment pels impactes de les accelerades transformacions socials i econòmiques que es produïen. Avui, els objectius
de l’entitat són els mateixos que els del primer dia: l’acollida, l’orientació i la integració de les persones en situació de vulnerabilitat o risc social.
El 2017 l’entitat va iniciar un procés de renovació per donar resposta a les noves necessitats d’un entorn canviant des d’una
major professionalització. La Fundació Integramenet vol potenciar la interculturalitat afavorint la promoció de les persones,
per això defensa els drets de ciutadania per a tothom i ofereix atenció a les necessitats socials insuficientment ateses.

Missió i visió

La Fundació Integramenet escolta, identifica i atén diverses situacions de conflictivitat latent i/o demandes socials des de la
proximitat activa amb les persones del territori i procura donar resposta de manera subsidiària a les responsabilitats públiques a aquestes necessitats socials no cobertes. L’activitat de l’entitat al territori respon a una doble visió:
 Superar les relacions de conflictivitat latent i coexistència per assolir una convivència intercultural plena en els barris d'influència de la fundació.
 Demostrar que no és possible una bona convivència ni l’exercici dels drets i deures de la ciutadania des de situacions de
pobresa i/o desigualtat social.
La missió de la Fundació Integramenet ha estat sempre lluitar contra la pobresa, la vulnerabilitat i l’exclusió social a partir de
la dignitat de l’esser humà amb l’objectiu d’afavorir una societat més cohesionada i justa.

Principis i valors
CAP A LES PERSONES:
- La dignitat humana.
- L’estimació a l’altre.
- La defensa dels drets.
- La interculturalitat.
- La proximitat.

CAP A L’ORGANITZACIÓ:
- La flexibilitat i l’ajust a les
necessitats.
- L’eficiència des de la modèstia.
- La millora continua.

CAP A LA SOCIETAT
- El diàleg intercultural.
- La convivència per una societat
cohesionada i inclusiva.
- La transparència.
- La rendició de comptes.

Servei d’acollida
847 persones ateses
75% dones

25% homes

Situació administrativa
Passaport 72%
DNI 7%
NIE 21%

La pandèmia de la COVID-19 trenca
la dinàmica creixent de l’acollida
dels darrers anys
Tot i la davallada en el número de persones ateses durant 2020,
l’actual context generat per la pandèmia fa pensar que la tasca de
l’entitat continua essent necessària, si a més tenim en compte que:
 Els diferents equips de Serveis Socials Municipals adrecen a la
nostra entitat a aquelles persones que no tenen accés a la xarxa pública d’atenció social, ja sigui per situació d’irregularitat
administrativa sobrevinguda o per altres causes.
 Tant la xarxa veïnal com les entitats del Tercer Sector del nostre entorn identifiquen la Fundació Integramenet com a referent
per adreçar-se davant de situacions de crisi personal o familiar.
 Tot i haver-se reduït els fluxos migratoris, hi ha moltes persones a Santa Coloma que encara no han pogut regularitzar la
seva situació administrativa. Segons dades del CIAPE (Centre
Informació i Atenció a Persones Estrangeres), cada mes s’empadronen per primer cop al municipi moltes d’aquestes persones en evident risc d’exclusió social ja que no tenen accés a les
xarxes públiques d’atenció social ni al mercat laboral ordinari.
Lògicament, no tenim dades fiables sobre les persones que
s’instal·len a la ciutat i que no es poden empadronar.

La Fundació Integramenet entén l’acollida com la relació
d’acompanyament a partir del reconeixement mutu, l’escolta
i l’afecte envers l’altre en tant que individu amb dignitat humana i ciutadà de ple dret. El Servei d’Acollida ha estat i és
un tret idiosincràtic de la Fundació Integramenet, una metodologia clau per a poder endegar processos d’acompanyament individual i familiar de les persones amb majors factors
de vulnerabilitat social i que no tenen accés a les xarxes
públiques d’atenció social.
Des de fa 20 anys l’atenció personalitzada, propera i singular ha permès lluitar contra la pobresa, la vulnerabilitat i l’exclusió social a partir del tracte humà i el reconeixement de la
dignitat humana de qualsevol persona que truca la porta de
la Fundació Integramenet.
L’acompanyament que s’estableix en la primera acollida es
basa fonamentalment en posar-se al costat de la persona
atesa per acompanyar-la allà on decideixi que pot i vol anar
un cop s’ha pogut fer una anàlisi compartida envers quins
factors de protecció i promoció social es poden desenvolupar per afavorir la inclusió social. En aquest punt cada persona atesa és la veritable i única protagonista del seu procés de promoció i inclusió social.
El servei d’acollida té més de 15 anys de vigència, aquest
bagatge ha permès la seva professionalització. Els processos de rebuda i acollida de nous ciutadans, basats en les
relacions de bon veïnatge responen a processos informals
d’inclusió social que, en major o menor mesura podem trobar arreu. Quan les condicions de vida tant de les persones
nouvingudes com de les que reben la nova ciutadania són
precàries a nivell social, cultural i econòmic, els processos
d’inclusió social no es produeixen amb el mateix pronòstic
d’èxit que quan les condicions són menys desfavorables.
Persones ateses
en primera acollida

Any
Dones

Homes

Total persones

2020

643

204

847

2019

1096

451

1547

2018

1045

448

1493

2017

900

391

1291

Perfil de les persones ateses al servei d’acollida
El servei d’acollida és la porta d’entrada a l’entitat, ho tenim ben clar: obrim les portes a tothom
independentment de la seva situació administrativa. Atenem aquelles persones en situació de risc social,
moltes d'elles es troben en una o més d'aquestes situacions:

Situació personal
i emocional
- Vulnerabilitat per la manca de
xarxes familiars i socials que
genera sensació de solitud i
aïllament.
- Barrera lingüística (especialment per part de les dones de parla no romànica) que suposa una dificultat
més per poder comunicar-se i formar-se.
- Dependència jurídica, econòmica i social respecte
els marits.
- Preocupació vers un entorn desconegut
(especialment per a dones d’altres creences religioses) on els fills creixeran i s’educaran.

Situació acadèmica
- En el país d’origen moltes persones que arriben tenen estudis
secundaris i universitaris i es
veuen abocades a la cura de la
família o a treballs per sota de
les seves qualificacions (per la complexitat d’homologar aquests títols, especialment els provinents de l’Àsia i l’Àfrica).
- Quan volen aprendre la llengua, en el cas de les dones, si tenen nadons i/o fills no escolaritzats no poden
aprendre-la per la manca d’espais on poder fer classes amb els fills.

Situació laboral
- Moltes persones tenien un treball productiu en el seu país
d’origen, però en el país de destí és molt difícil accedir a un lloc de feina, especialment en el cas de les persones que no parlen la llengua.
- Treballs esporàdics i/o en l’economia irregular com a
únic mitja per a la subsistència .

Situació familiar
i relacional
- El temps de separació amb la
parella i/o els fills genera situacions complexes d’estranyament i
la necessitat d’un procés d’acomodació de tota la família.
- Moltes dones queden embarassades al poc temps
d’arribar, situació que augmenta la sensació de solitud.
Sobretot en dones joves de llengües no romàniques
allunyades de les xarxes familiars .
- La majoria de dones, en arribar, han de tenir cura de
la família sense tenir coneixements del nou entorn ni de
la llengua.

Situació sòcioeconòmica
- Molta confusió generada pel valor dels
diners de les remeses. En el país d’origen les mateixes divises els permeten
una vida digna i aquí no.
- La necessitat de viure en pisos petits i compartits els
genera molt d’estrès.
- La provisionalitat del lloc de residència té impactes
negatius de cara a la regularització administrativa.
- Sovint utilitzen xarxes de suport econòmic en origen o
familiar que els pot agreujar la situació econòmica a
mig termini.

Situació jurídica
i administrativa
- El desconeixement de la llei
d’estrangeria, i dels aspectes legals que afecten directament la
seva situació administrativa en quant a la residència i
treball i la dels seus familiars, provoca situacions d’ansietat i angoixa.
- Dificultats per accedir a l’empadronament.

Servei d’ocupació
591 persones reben suport en la recerca de feina
86%
510 dones

14%
81 homes

Irregularitat administrativa i formació sociolaboral
són dos conceptes que no han d’anar separats
La Fundació Integramenet entén la inserció laboral com un procés d’autonomia personal que té com a objectiu la incorporació de la persona al mercat de treball. Les persones són ateses de manera que les seves necessitats i interessos encaixin amb les demandes del marcat laboral. Per això
apliquem el model d’ocupabilitat per competències intervenint i acompanyant la persona en la inserció laboral en tots aquells àmbits que influeixen
en la millora de l’ocupabilitat desenvolupant els diferents factors competencials.
Es tracta d’un servei dinàmic i accessible per a qualsevol persona. Tothom
s’hi pot afegir en qualsevol època de l’any gràcies al seu caràcter circular.
Durant l’any 2020, excepte en els mesos de confinament domiciliari, s’ha
fet formació bàsica i orientació per la recerca d’ocupació i en diferents competències tècniques en l’àmbit dels Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD)
independentment de la situació administrativa de la persona atesa.

Situació
administrativa

L’itinerari del servei d’ocupació:
1a acollida

Mercat
laboral

Balanç de
competències

Objectiu
laboral

Competències
d’accés
a la ocupació

Competències
transversals

Entrevista
individual

El permís de treball és un factor estructural de l’ocupabilitat de les persones, l’existència de sectors d’ocupació en l’economia informal pot abocar
persones a quedar atrapades en la pobresa i la irregularitat sotmeses a
violència estructural, però, pot esdevenir també un element clau de subsistència i de contenció de violències més o menys explícites.
Al servei d’acollida s’identifiquen les demandes i/o necessitats sociolaborals de les persones. El servei d’ocupació recull aquestes demandes i intenta donar resposta independentment de la situació administrativa de les
persones. Integramenet posa a l’abast de les persones que accedeixen al
servei d’ocupació diferents serveis d’orientació amb exploració d’interessos, la definició d’un projecte professional a partir d’un balanç de decisions
ben elaborat i la possibilitat d’iniciar un itinerari formatiu pel desenvolupament de competències de base, competències tècniques o competències
transversals.

Passaport 54%
DNI 14%
NIE 32%

Dinàmica
SAD

Formació
tècnica SAD

Intermediació
laboral

Intermediació
laboral SAD

74 insercions
laborals
de persones
en situació
de risc social
385 persones formades
en competències transversals i
d’accés a l’ocupació,
62 completen l’itinerari SAD
Durant el 2020, 385 persones en situació de risc social s’han format en competències transversals i en competències d'accés a
l’ocupació per rebre suport i acompanyament en la recerca de feina.
A més, un total de 62 persones ha completat l’itinerari formatiu en
Serveis d’Atenció domiciliària. És una xifra inferior a la de 2019 en
què van acabar aquesta formació 166 persones, una davallada que
te l’explicació en el context de la pandèmia.
Es tracta d’un curs d’especialització que poden fer les persones
que accedeixen al servei d’ocupació de l’entitat independentment
de la seva situació administrativa. A banda de les competències
transversals i d’accés a la ocupació, el curs inclou formació en
competències tècniques en l’àmbit de l’atenció a la llar i la cura de
persones com: procés d’envelliment/dieta, cures bàsiques, demències, procés de dol, context familiar, higiene, mobilitzacions, context
familiar o malalties cròniques, entre d’altres.

Servei d’intermediació:
166 famílies ateses amb necessitats SAD
L’atenció a les persones grans o en situació de dependència
sovint requereix professionals de Serveis d’Atenció Domiciliaria
(SAD). Aquest servei consisteix en un conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona
i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a
la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament, d'integració social o manca d'autonomia personal.
Amb aquest servei, Integramenet pretén promoure una millor
qualitat de vida de les persones que requereixen l’atenció, potenciar la seva autonomia personal i garantir unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari. La fundació ofereix aquest servei de forma gratuïta i també:
- Forma i capacita professionals auxiliars de la llar.
- Orienta i ajuda a les famílies a definir els serveis SAD.
- Vetlla i fomenta condicions de treball dignes.

28 persones
han regularitzat
la seva situació
administrativa
En un any tan complicat, en plena pandèmia, 74 persones en
situació de risc social aconseguit un lloc de feina relacionat amb
les ofertes gestionades per les orientadores laborals d’Integramenet. No disposem, però, de les dades d’aquelles persones
que han aconseguit la inserció laboral en ofertes externes a la
fundació a les quals el circuit d’orientació i formació realitzat a
l’entitat els ha ajudat a ocupar el lloc de feina.
A més, 28 persones vinculades a Integramenet han aconseguit
regularitzar la seva situació administrativa. Es tracta d’una dada
significativa, si tenim en compte els dos mesos de confinament
total i el mes de vacances, estem parlant gairebé de tres regularitzacions al mes.
Un dels principals objectius de les sessions del servei d’ocupació de la Fundació Integramenet, és donar seguretat, motivació i
autoconfiança a les persones en situació de risc social que acudeixen a l’entitat buscant suport. Al llarg d’aquest procés de
formació, d’acompanyament i d’orientació cap a la recerca de
feina es realitzen les entrevistes individuals necessàries per a
cada persona.
La Fundació Integramenet, suposa un punt de referència per les
persones que pateixen precarietat laboral i/o que estan en situació d’atur, i un altaveu per exigir el Dret al treball digne. En
aquest sentit, l’entitat forma part de la Xarxa Treball de la Llar
Just, un grup d’entitats que treballa per la professionalització i
millora de les condicions laborals al sector del treball de la llar al
mateix temps que aposta per la intermediació, entre famílies i
treballadores, en els Serveis d’Atenció Domiciliària. A l’entitat es
treballen els processos d'orientació i inserció laboral a través
d’itineraris personalitzats preferentment amb persones residents
a Santa Coloma de Gramenet. Gràcies al Programa Incorpora
de la Fundació “la Caixa” podem facilitar aquest procés, potenciant la capacitat d’inserció, contribuint a la sensibilització de
les empreses i a la cerca d’oportunitats de les persones amb
especials dificultats, amb l’objectiu de cercar una integració
social i laboral completa.

Espai Connecta’t
Una prova pilot dins del projecte “Pla de Xoc contra
la bretxa digital” de la DGACC
La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) ha promogut l’obertura d’aquest espai d’accés a les TIC al barri del Raval de
Santa Coloma de Gramenet en col·laboració amb la Fundació Integramenet, com a prova pilot del projecte “Pla de xoc contra la bretxa
digital”. És tracta un espai idoni per a encarar la lluita contra la bretxa digital i alhora, un espai de socialització i millora de l’ocupabilitat
dels i les veïnes del nostre barri.
Aquest espai pretén facilitar l’accés a les TIC a aquelles persones que no disposen de les condicions necessàries per fer-ho: ja sigui per
falta de connexió, per falta de dispositius adequats o per no tenir competències digitals suficients. L’espai Connecta’t ofereix, formacions
TIC, accés a tràmits amb l’administració, espais d’autoaprenentatge, accés a tutories escolars i accés a la inserció laboral des de l’àmbit
digital, entre d’altres formacions i serveis.
El projecte del “Pla de xoc contra la bretxa digital”, que s’inicia amb aquest pilot a Santa Coloma de Gramenet, té vocació de continuïtat
de cara el 2021, amb la voluntat d’ampliar la seva cobertura a altres territoris on la DGACC no tingui presència, per tal de donar resposta
als efectes de la pandèmia del COVID 19 en aquells barris on les conseqüències hagin estat majors, fent intervencions a mig i llarg termini
emmarcades dins la metodologia de l’acció comunitària i l’accés a les TIC. Aquest Pla es constitueix com una iniciativa de col·laboració
entre l’Administració de la Generalitat i entitats socials arrelades al territori, per tal d’enfortir la comunitat i donar-li protagonisme en la concreció de les polítiques socials i apoderar-la.

Voluntariat
El gran actiu
de la Fundació
Integramenet
Des de la seva creació, la Fundació Integramenet ha comptat amb la
col·laboració de persones que, de forma completament altruista i voluntària, han dedicat temps i esforços per tirar endavant la fundació.
De fet, Integramenet existeix perquè un grup de persones es van
agrupar per atendre i donar resposta a les necessitats insuficientment
ateses de persones en situació de risc d’exclusió social. Aquesta iniciativa de ciutadanes i ciutadans compromeses amb la realitat social
del seu barri continua viva i és un gran suport en tots els projectes
que es duen a terme a Integramenet. L’acció social de l’entitat difícilment podria sostenir-se sense el recolzament del seu voluntariat.
Les persones voluntàries tenen un paper molt concret i clau en la
Fundació Integramenet que és totalment complementari al treball
professional – en cap cas queda substituït- i aporta una altra visió del
treball i la tasca realitzada per l’entitat. A la vegada que construeix i
fonamenta la missió institucional d’Integramenet.
L’equip tècnic i l’equip de voluntariat de cada servei tenen reunions
periòdiques per recollir propostes de millora. També hi ha una reunió
anual, com a mínim, per reunir tots dos equips que comparteixen el
projecte, els principis i els valors de l’entitat, cadascú des de la seva
vinculació, la seva realitat i la pròpia idiosincràsia.
Per a l’entitat, els voluntaris i les voluntàries són una peça clau per
aconseguir assumir i complir amb la missió d’Integramenet. Des de la
fundació, considerem que una persona voluntària és aquella que vol
dur a terme la seva tasca de forma lliure, compromesa i sensibilitzada
amb l’acollida, la cohesió social i les relacions interculturals a Santa
Coloma de Gramenet. A través d’aquest voluntariat es desenvolupen
accions que tenen a veure amb l’acollida, la formació, l’acompanyament de persones en situació de risc d’exclusió social i nouvingudes.
El Pla de Voluntariat recull, especialment, quatre grans serveis en els
que poden participar les persones voluntàries, però a la Fundació
Integramenet també hi ha cabuda per incorporar aportacions innovadores que s’ajustin a la missió i valors de l’entitat.

28 persones voluntàries l’any 2020
Servei

Dones

Homes

Llengües

3

2

Recepció

5

2

Acollida

4

-

Servei d’Ocupació

7

2

Altres

2

1

Total

21

7

La Leonor Murcia, pedagoga de
formació, és natural d’Ibagué a Colòmbia, on regentava, amb el seu
marit, un taller de cotxes, però la
situació econòmica i l’extorsió que
patien a diari per part de guerrillers i
narcotraficants els va empènyer a
buscar una millor vida a l’altra banda
de l’oceà Atlàntic.
Van arribar a Catalunya el 7 de juliol de 2019, ell va trobar
feines esporàdiques de xapista en tallers de cotxes. Però ella,
que és una dona activa, inquieta i treballadora, no acabava de
trobar el seu lloc en un territori aliè que li oferia poques o
nul·les possibilitats de desenvolupament personal i professional, va entrar en un procés depressiu agreujat per la pandèmia. El 20 de febrer de 2020, va arribar a la fundació derivada
de Grameimpuls on no podia accedir a cap circuit ordinari de
formació ni d’inserció laboral degut a la seva situació d’irregularitat administrativa. A Integramenet va fer la sessió grupal
d’acollida i, poc després d’iniciar el circuit d’orientació laboral,
va arribar el confinament domiciliari.
Amb la represa, va fer tots els cursos de SAD disponibles a
Integramenet i poc a poc va començar a sentir-se un altre cop
ella mateixa. Va decidir fer-se voluntària d’Integramenet per la
seva vocació d’ajudar els altres i perquè per a ella “això és
millor que els diners, m’ha fet sentir-me important de nou”. Ja
feia voluntariat a Colòmbia, tenia cura de persones grans. “Jo
vull passar per la vida, no que la vida passi per mi”, diu convençuda. Gràcies Leonor!

Fomentar l’ocupació
Programa
per la contractació
de joves en pràctiques
del SOC

La línia ACOL, una via
per la regularització i la
inserció laboral de les
persones migrants

L’octubre de 2019, la Fundació Integramenet es va acollir al Programa de Joves en Pràctiques del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC), impulsat i finançat pel Fons Social Europeu (FSE) i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil sota el lema “El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur”. Aquest programa ofereix subvencionar contractes de treball en pràctiques durant un període de sis mesos a jornada completa, a ajuntaments de Catalunya, consells comarcals
de Catalunya, i entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes
i amb centre de treball.

La Fundació Integramenet va aconseguir aquesta subvenció en la
darrera convocatòria el novembre de 2020. Amb aquest ajut s’ha
pogut contractar una persona en situació d’irregularitat administrativa que s’incorporarà a la plantilla de l’entitat el més de març de
2021. Realitzarà tasques de recepció i administratives relacionades amb els serveis que s’ofereixen des de la fundació a persones en risc d’exclusió social. La regularització administrativa i la
formació i experiència que acumularà a l’entitat (sumada a la que
ja aporta) tindrà com a resultat una millora en la seva ocupabilitat
augmentant les seves possibilitats de formació i inserció laboral.

D’aquesta manera, el programa facilita que joves menors de 30
anys a l’atur puguin dur a terme un període de pràctiques laborals,
en un termini de 4 mesos després d’haver acabat l’educació formal
o bé de quedar-se en situació d’atur. La persona contractada a la
fundació sota aquest programa va estar treballant des del mes
d’octubre de 2019 fins l’abril de 2020 realitzant tasques administratives i de recepció de dilluns a divendres. Un suport molt important
per a l’entitat i una bona oportunitat laboral per a la persona contractada. En el marc del programa de Garantia Juvenil a Catalunya,
el SOC incentiva la contractació en pràctiques de joves amb formació per millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds
i les competències derivades de la pràctica laboral i afavorir la seva
incorporació al mercat laboral de forma estable en el temps.
El finançament de l’FSE, uns 10.000 milions d’euros l’any, millora
les perspectives laborals de milions de persones europees, en especial aquelles que tenen més dificultats per trobar feina.

Amb la línia ACOL, l’entitat pot donar resposta a dues necessitats,
d’una banda trobar el suport necessari en les tasques esmentades, i de l’altra complir un dels objectius fundacionals de l’ entitat
ja que s’aconseguirà regularitzar la situació administrativa d’una
usuària, fet que li donarà més eines per sortir de la situació de
vulnerabilitat i risc d’exclusió social en què es troba actualment.
La línia ACOL està impulsada pel Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, a través de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i
Ciutadania, juntament amb el Servei d’Ocupació de Catalunya a
través del Programa Treball i Formació.
Amb aquest ajut, el SOC subvenciona els contractes de treball de
12 mesos de durada i les accions formatives a realitzar de forma
obligatòria durant el contracte i dins de l'horari laboral.

El reconeixement a una trajectòria

Premi Civisme 2020
a la Ciutadania i la Virtut Civil
El projecte Acollida, formació i drets de ciutadania d’Integramenet va rebre el 5è Premi Civisme
2020 a la Ciutadania i la Virtut Civil que entrega
cada any la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies. Aquests guardons destaquen accions, entitats i persones que, des d’àmbits professionals i edats diverses, aborden el
civisme o proposen reflexions i millores socials.
La concessió d’aquest guardó va ser el reconeixement a tota una trajectòria que, des d’Integramenet, vam voler fer extensiu a totes les entitats
d’acció social que treballen a Santa Coloma de
Gramenet per la seva tasca en la lluita contra la
pobresa i l’exclusió social. Perquè creiem que no
s'entén l’acció social de les entitats si aquestes no
treballen en xarxa. I Santa Coloma ha estat sempre un exemple de com la força de les persones,
vehiculada a través d’associacions i altres entitats, ha reivindicat (i moltes vegades aconseguit) drets socials i de ciutadania.
En la mateixa modalitat en que es va premiar a la Fundació Integramenet, el jurat també va concedir mencions honorífiques a la Federació de Cases de Joventut de la CV, pel projecte Escoles de democràcia 1994-2020, i a l’Asociación popular de vendedores ambulantes de
Barcelona, pel projecte Material sanitari.
La cerimònia d’entrega del 5è Premi Civisme a la Ciutadania i Virtut Civil va tenir lloc el passat 18 de gener en format de videoconferència.
El jurat va destacar la dificultat de la decisió per la qualitat i transcendència dels projectes presentats. De la Fundació Integramenet el jurat
va destacar “la història i la potencia de la seva acció i el fet de ser una entitat de referència a Santa Coloma de Gramenet amb un recorregut molt llarg”.
La DGACC convoca els Premis de Civisme amb l’objectiu d’estimular, des de sectors i edats ben diferents, reflexions sobre el civisme i
actuacions de millora en l’entorn.
A l’entitat estem molt agraïts per haver rebut aquest premi, ara toca donar continuïtat a la nostra trajectòria, sempre i quan entenguem que
la nostra tasca sigui necessària. Des de la humilitat i la constància, volem involucrar-nos en nous projectes que tinguin a veure amb les
necessitats de les persones que es troben en situació de risc social.

Agenda 2030
Integramenet amb els Objectius
de Desenvolupament Sostenible
El 2015, l'ONU va aprovar l'Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible que compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que inclouen des de l'eliminació de la pobresa fins al combat a el canvi climàtic, l'educació, la igualtat de la dona, la defensa el medi ambient o el disseny de les nostres ciutats. Els sectors de la societat s’han de mobilitzar en
favor d'una dècada d'acció en tres nivells: acció a nivell mundial per garantir un major lideratge, més recursos i solucions més
intel·ligents; acció a nivell local que inclogui les transicions necessàries en les polítiques, els pressupostos i les institucions; i
acció per part de les persones, la societat civil i els mitjans de comunicació. A Integramenet, com a entitat del Tercer Sector,
portem al nostre ADN molts d’aquests objectius i contribuïm amb els nostres valors i la nostra feina diària a fer-los realitat.
Són els següents:
La missió de l’entitat és lluitar contra
la pobresa, la vulnerabilitat i l’exclusió social a partir de la dignitat humana de qualsevol ciutadà.

En tant que oferim serveis de formació i intermediació en l’àmbit dels
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD),
també en l’àmbit de la cura de les
persones i de la llar.

No nomes fem formació en l’àmbit
SAD, també oferim cursos de llengües. Entenem que la comunicació
és un element clau per la inclusió
social i laboral de les persones.

El 2020 s’ha aprovat el Pla d’Igualtat,
amb la col·laboració i supervisió de
l’entitat Federación de Mujeres Progresistas i del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social.

Som referent per aquelles persones
que pateixen precarietat laboral i/o
que estan en situació d’atur, i un
altaveu per exigir el Dret al treball
digne a Santa Coloma de Gramenet.

Alguns dels objectius fundacionals
d'Integramenet són l’acollida, l’orientació i la integració de les persones
amb risc d’exclusió social i, per extensió, la reducció de les desigualtats.

Prioritzem aquells proveïdors de
serveis i materials que siguin locals
o de la màxima proximitat i, sempre
que sigui possible, de l’àmbit del
tercer sector.

Els principis i valors que defensem
no s’entenen sense la sostenibilitat
mediambiental que planteja el repte
climàtic. Per això apostem pel reciclatge selectiu o l'ús responsable de
l’aigua, entre d’altres mesures.

Estat de comptes
Ingressos 198.616 €
19% Col·laboracions
d’entitats

Públics

Particulars
i empreses

45% Convenis

19%
18%

Despeses 204.384 €
Servei
d’Acollida
25%

Cursos
de Llengües
5%

Servei
d’Ocupació
50%

Estructura
i voluntariat
20%

(Icones dissenyades per Freepik, disponibles a Flaticon.es)

Suma’t a Integramenet!
Fer un donatiu per a la Fundació Integramenet és ajudar a les persones en situació de risc d’exclusió social de Santa Coloma
de Gramenet per tal que puguin tenir l’oportunitat de portar una vida plena, digna i feliç. Per això necessitem recursos per
atendre necessitats urgents. El teu suport és part de la solució.

Transferència bancària ES28 2100 3253 9122 0005 4573

codi 00818

Bonificacions fiscals Les aportacions de fins a 150€ de particulars desgraven en un
80%, i un 30%per a la resta de la donació, en l’IRPF.
Les aportacions d’empreses desgraven un 35% en l’Impost de Societats.

Agraïments

També volem agrair a totes les persones que donen suport econòmic a la Fundació Integramenet.

Fundació Privada Integramenet
Plaça de les Cultures 6, local 7
08923 Santa Coloma de Gramenet
Telf: 934 66 84 08 / 669 010 791
www.integramenet.org
info@integramenet.org
@Integramenet
Col·labora amb nosaltres, suma’t a la lluita contra la pobresa i la desigualtat:
IBAN ES28 2100 3253 9122 0005 4573

