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Seguim avancant

TOTAL DESPESES:
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Personal
82,24%

Serveis exteriors
13,84%

Altres despeses
3,92%

TOTAL INGRESSOS:
824.856,48€

Prestació serveis
78,81%

Subvencions 
21,19%

Amb el suport 



Mitjançant una petició concreta a nivell 
institucional, es va implementar aquest 
servei, que resol en la mida del possible, les 
necessitats i angoixes les quals apareixen, tant 
en els pacients com en les seves famílies, en el 
procés d’acceptació de la realitat d’una malaltia 
crònica greu, derivades de la prematuritat 
o d’altres problemes perinatals, genètics, 
hereditaris i de caire social.
Durant aquest any 2020 hem atès 4 casos.

AcOLLIMENTS FAMILIARS

Aconseguim donar una nova oportunitat a 
infants i joves que no han pogut ser atesos per 
les seves pròpies famílies, proporcionant-los 
un entorn de comprensió, acompanyament i 
estima durant un temps determinat que els 
ofereixen les nostres famílies acollidores.

L’objectiu principal és que tots aquests infants, 
vivint en un entorn d’amor i afecte, puguin 
arribar a ser adults feliços el dia de demà i no 
necessitin del suport dels serveis socials.

Durant l’any el primer trimestre del 2020, les 
famílies altruistes, generoses i motivades de la 
nostra entitat, han obert la seva llar, el seu cor 
i la seva vida als infants que ho necessitaven, 
portant a terme el gest més solidari que es pot 
fer: facilitar una nova vida, una nova llar.

Molts infants i adolescents s’estan beneficiant 
en aquests moments d’aquest projecte, però 
encara en queden molts d’altres atesos als 
centres assistencials, per la qual cosa encara 
necessitem més famílies acollidores.

Formació. L’activitat compta amb dos aspectes 
fonamentals i diferents tenint en compte a quin 
tipus de coŀlectiu va adreçada la formació,als 
professionals de l’educació,els professionals 
sanitaris, socials i jurídics.
Els nostres professionals ha assistit a diferents 
jornades i congressos, tant per la seva formació 
com per a participar com a docents.

Detecció. Per dur a terme aquest aspecte del 
projecte comptem amb la Unitat de Pediatria 
Social per al diagnòstic de l’abús sexual infantil 
i juvenil, de la qual som corresponsables. 

Aquesta unitat, situada a l’Hospital Germans 
Trias i Pujol de Badalona, funciona en conveni 
amb l’Institut Català de la Salut de tal manera 
que, per realitzar aquest diagnòstic i detecció 
de casos sospitosos o susceptibles de ser 
un abús sexual infantil o juvenil, l’hospital 
aporta els seus professionals i serveis mèdics 
i la nostra entitat aporta els professionals 
psicològics, socials i, si cal, jurídics.
 
En la Unitat durant aquest any 2020 han estat 
atesos 206 casos.

Atenció o Tractament Psicoterapèutic. 
Finalment s’ofereixen als nens, nenes i joves 
víctimes d’abús sexual, i també a aquells que 
han patit assetjament escolar, una atenció 
psicoterapèutica específica, portada a terme 
per professionals degudament formats i 
especialitzats en el tractament d’aquest tipus 
de fenòmens o maltractaments.
 
Durant l’any 2020, han estat atesos un total 
de 17 casos.
 

SuPORT TERAPèuTIc A PAcIENTS 
PEDIàTRIcS cRòNIcS GREuS

Aquest servei, té l’objectiu fonamental, des 
d’un punt de vista individual, de treballar 
aquelles dificultats que sovint les malalties 
cròniques greus comporten.

Un patiment no només físic sinó també 
emocional per part del pacient i la família, el 
qual condueix a un deteriorament tan individual 
com en l’àmbit familiar, social i escolar.

Laborals, mitjançant la nostra Empresa 
d’Inserció Laboral “No a l’Atur”, creada l’any 
2003, per que tinguin recursos econòmics 
propis (un salari) i “aprenguin a treballar”.
Jurídics, assessorant-los en temes legals en els 
que pugin estar immersos.
Terapèutics donant-los suport psicològic per 
enfortir el seu creixement i per en alguns casos, 
els que han estat víctimes de maltractes o 
abusos sexuals.
Financers oferint-los en casos puntuals 
microcrèdits per resoldre problemes o 
necessitats financeres.

Durant aquest any 2020, ha estat inclosos en 
aquest servei 27 joves.

AbORDATGE INTEGRAL DE L’AbúS SExuAL 
INFANTIL

Aquest Projecte d’Abordatge Integral, està 
relacionat amb la xacra social que representa 
el fenomen de l’abús sexual infantil i juvenil, 
i s’actua sobre les diferents fases d’aquest 
fenomen:

Prevenció. Es porten a terme sessions grupals, 
on se’ls ofereixen eines i estratègies d’actuació 
perquè siguin capaços d’identificar possibles 
abusos i actuar contra ells i, al mateix temps, 
aprenguin a ser capaços de revelar els seus 
secrets, Programa de Revelació de El Secret.

AcOMPANYAMENTS HOSPITALARIS

Aquest servei, té cura dels  infants i adolescents 
tutelats per l’administració, donant-los 
l’atenció, l’afecte i l’estimació necessària 
quan estan ingressats en un hospital.

Tot i que el personal sanitari és òbviament  
correcte, els educadors enviats urgentment 
al hospital, acompanyen a  l’infant, vigilen la 
seva evolució mèdica i es relacionen amb els 
metges i les infermeres per tal de saber l’estat 
i l’evolució de la salut de l’infant, garantint 
així l’atenció i el seguiment dels infants i 
adolescents ingressats en qualsevol centre 
hospitalari.

Hem realitzat un total de 19.483 hores 
d’acompanyaments hospitalaris a 184 infants 
i adolescents, a 34 hospitals de Catalunya al 
llarg d’aquest any.

SuPoRT A LA MAJoRiA D’EDAT

Amb aquest projecte proporcionem totes les 
eines necessàries de les que disposem, per 
que quan arriben a la seva majoria d’edat 
tots aquells joves tutelats o extutelats per 
l’administració, que es troben en situació de risc 
o exclusió social, puguin arribar a la seva plena 
autonomia personal i integració social, assolint 
així una vida digna.

Per tal d’assolir aquest objectiu, la nostra 
entitat els ofereix diferents recursos bàsics 
com:
Habitatge sense apartar-lo excessivament del 
seu entorn habitual.
Programes personals educatius, per a 
finalitzar la seva formació o realitzant cursos 
per ampliar els seus coneixements.

La pandèmia actual i les mesures per afrontar-la han fet evidents les desigualtats que hi ha a la 
nostra societat, agreujant, en conseqüència, la situació de vulnerabilitat de milers d’infants de 
casa nostra. 
Per aquest motiu, fidels a la nostra missió de Defensar el Drets dels coŀlectius més vulnerables, 
continuem atenent, més que mai, els infants i joves en risc d’exclusió social, garantint el seu 
benestar.
Tot seguit trobareu el funcionament i les dades dels projectes que portem a terme. 


