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Beneficiaris

Impacte

Projectes

Oberts al barri, fent xarxa
A ARSIS creiem en la cooperació i en el treball en xarxa. Ens agrada estar arrelats en l’entorn i cooperar amb altres entitats i iniciatives ciutadanes. Durant el passat curs hem participat en diverses accions cíviques i comunitàries:



Fes-te del Barri: festa del barri del Parc—Vila Olímpica, amb mostra
d’entitats i comerços. Les nostres psicòlogues i educadores van oferir

SAI
Oferim teràpia psicològica, setmanal
i gratuïta a 32 menors que han patit
a la llar, i a les seves famílies.

Espai per Créixer
Impartim 6 escoles i 8 xerrades amb 150 pares i mares.

un taller de bombolles als nens del barri.



Tamborinada: la popular festa que cada any celebra la Fundació La
Roda al parc de la Ciutadella. Sempre hi som presents, oferint tallers
per als més joves.



Concert solidari del Duo Ayres: a favor del menjador social de Sant
Fèlix i del projecte humanitari que duem a terme a la parròquia del
barri. Va ser el 11 de novembre de 2014.


Espai Estudi
Fem reforç escolar amb 38
nens de primària i secundària.

tar aliments, especialment llet, per al projecte humanitari. Han

Humanitari
Amb Càritas de la parròquia de Sant
Fèlix, ajudem 434 persones en situació
de pobresa i 12 sense llar.

Campanyes: durant l’any hem fet tres campanyes solidàries per recapcol·laborat els supermercats del barri, algunes escoles i molts donants!



Visita de l’alcalde: el 4 de febrer ens va visitar a la nostra seu l’alcalde
Trias. Va conèixer de primera mà el que fem i va conversar amb els
nostres beneficiaris i alguns socis i amics.

Dona i Salut
Impartim 7 conferències de
salut a més de 120 persones.

ARSIS Empleo
Ajudem 95 persones a buscar feina i
millorar les seves capacitats.

Nou local

Beneficiaris
Durant el curs 2014-2015 hem ajudat un total de 901 persones:



32 menors derivats al Servei SAI, en situació de maltractament, negligència o greus mancances en l’àmbit domèstic.



150 mares i pares, d’aquests 100 són de famílies amb problemàtiques
socials i econòmiques diverses.



95 persones en l’atur.



434 persones per sota del llindar de la pobresa.



191 persones sense ingressos.



12 persones sense llar.



36 nens i nadons en situació de pobresa.



563 dones.



Del total, un 67 % són catalans.



Un 31 % són de procedència immigrant.

El nombre de beneficiaris ha augmentat respecte de l’any anterior, en que
vam ajudar un total de 830 persones.
Ens hem traslladat al local situat al carrer Sardenya, 56, gràcies a un ajut de
la Fundación Niños del Mundo, que ha cobert el lloguer del primer any.
Aquest local està equipat i té espais idonis per a l’atenció individual —
despatxos— i activitats de grup —sala polivalent. L’hem equipat parcialment
amb mobles donats per l’empresa HCC Global i alguns particulars.
Aquí podem desenvolupar els nostres projectes d’infància, família i formació.

El nostre equip base

Comunicació i festa

ARSIS compta amb un equip format per sis professionals i 24 voluntaris, a
més del suport de 45 socis benefactors i 7 patrons.

Gràcies a Internet i a les xarxes socials podem donar a conèixer la nostra tasca de forma senzilla, econòmica i àgil a un públic molt més extens que el mer
entorn físic. Ara mateix qualsevol persona del món pot seguir el nostre dia a

Qui és qui?

dia a través de:



La pàgina web www.arsis.org: on trobareu informació institucional,
memòries, FAQ, història d’ARSIS, qui som, quins projectes duem a terme, com ajudar-nos, i una agenda d’activitats al dia.



Facebook: on comuniquem dia a dia les nostres activitats i notícies
d’interès, tant per als nostres seguidors com per al tercer sector en

Alexandra Mariné

Davinia Urbano

Psicòloga.

Psicòloga.

general. El link és: www.facebook.com/ARSISFundacion



Col·laboració amb Newscat TV i la Fundació Ítaca: aquesta entitat,
que promou la cultura catalana i la cooperació amb altres països, ens
ha ofert el seu suport filmant i difonent la nostra tasca i algunes celebracions, penjant les pel·lícules a Youtube i al seu canal de salut i
benestar: http://newscattv.wix.com/salut. La pàgina és www.newscat.tv.


Carmen Salinas

Karina Rodríguez

Coach i formadora.

Insertora laboral.

Joaquim Iglesias

Montse de Paz

Director i formador.

Directora i insertora.

Festa de final de curs: celebrada al pati de la parròquia de Sant Fèlix,

amb una paella solidària, actuacions d’humor, música i un concert de
Gospel, reuneix cada any unes 150 persones amigues i del barri. Enguany l’hem celebrat el dia 13 de juny.

Agraïments

Impacte social

Agraïm el suport que rebem cada any de les següents persones i entitats:

Hem invertit un total de 201 150 euros en beneficiar 901 persones en situa-



Ajuntament de Barcelona.

cions de pobresa, patiment, discriminació o situacions problemàtiques. La



Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família.



Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales.

Quins resultats hem assolit?



Fundació Antoni Serra Santamans.





Fundació Carmen y Mª José Godó.



Fundació Creatia.



Fundación Ignacio Larramendi.



Fundació Roviralta.



Fundació La Roda.



CREARTE Barcelona.



Fundació Ítaca—Newscat TV.



Patronat Josefa Maresch.



La Caixa.



Empreses: ANUDAL SL, Bonus Sport Marketing, Casa Gay, Fontaga,
Gineclinic, HCC Global, Hestia Alliance, Hostaleria Miramar, Quesos
Barcelona, Quercus Europe, SECE, Tennis & Friends, Trovicasa.



Els nostres 45 donants.



Els 24 voluntaris.



I totes les persones que han col·laborat en les campanyes de recollida
d’aliments i a les nostres festes.

Molt especialment agraïm el seu suport a la Fundación Niños del MundoGrupo Tragaluz, que amb una ajuda econòmica ens ha permès traslladarnos a un local de lloguer, ben condicionat, on podem ampliar la nostra tasca.

ràtio és de 223,25 euros invertits per beneficiari.

32 infants i adolescents han après a gestionar el trauma patit a causa
de la violència i la desestructuració familiar.



150 mares i pares han après eines per millorar les seves relacions familiars en les escoles de mares i pares i han rebut suport i orientació
per part de les nostres psicòlogues.



95 persones en l’atur han rebut suport, orientació i recursos per
buscar feina i aprendre habilitats emprenedores que milloren el seu
perfil per a l’ocupació. D’aquestes, 36 s’han beneficiat de les accions
formatives i de personal coaching que hem ofert.



Unes 120 dones es beneficien de les xerrades de salut i el material
editat sobre salut i benestar físic, emocional i mental.



94 famílies en situació de pobresa han rebut un total de 18445 Kg
d’aliments en donacions regulars de lots, a més de productes de neteja i roba. També han rebut orientació laboral i suport jurídic i sanitari.

Comptes anuals 2014

Informació econòmica

Ingressos
Ajuntament de Barcelona
Generalitat

7 700
12 500

Ministerio Sanidad (IRPF)

35 000

Socis

18 950

Donants privats

87 000

Ajudes privades

40 000

Total

201 150 €

Despeses
Personal
Locals
Compres i activitats

Personal
43.400,00 €

Locales
Compras

106.618,00 €
5.700,00
€

Suministros
29.904,00
€

Servicios externos

Fons públics: 27 %.

Fons privats: 73 %.

106 618
29 904

7.700,00 €

12.500,00 €

5 700

Subministraments

14 230

Serveis externs

43 400

Total

14.230,00
€

199 852 €

Ajuntament de Barcelona
40.000,00 €

18.950,00 €

Generalitat
35.000,00 €

Ministerio Sanidad IRPF

Donantes
Socios

Romanent

1 258 €

87.000,00 €

¡Otras ayudas!

