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PRESENTACIÓ

Durant aquest darrer curs hem viscut alguns canvis a la

Fundació. Sempre pensant en millorar el que fem i en el bé de

les persones a les que servim, des de la Direcció i el Patronat

hem decidit les següents accions: 

- Reduir les despeses de local, traslladant-nos a uns locals més

assequibles dins del recinte de la parròquia de Sant Fèlix. 

- Reorganitzar l'equip humà per millorar la nostra eficàcia. 

- Adaptar el nostre sistema de gestió de la qualitat a la nova

norma ISO 9001:2015, que té una especial atenció a la

satisfacció dels beneficiaris, la implicació de tot l'equip humà,

la participació de les parts interessades i la prevenció de

riscos que puguin afectar a la nostra tasca. 

La principal motivació ha estat continuar treballant en els 3

camps que hem prioritzat, i atenent més de 650 persones: 

1. La infància en situació de risc i les seves famílies. 

2. La pobresa. 

3. L'atur i la inserció laboral. 

També hem redissenyat la nostra web (www.arsis.org) i seguim

compartint notícies, història i novetats a través del nostre bloc i

les xarxes socials. 

Tot això és possible gràcies a l'ajut de persones, institucions

públiques i privades com vosaltres. Gràcies pel vostre suport! 

Montse de Paz 

Directora i patrona 

Fundació Privada ARSIS 

C/ Sardenya, 29 - 08005 Barcelona 

Tel. 93 250 98 85 - www.arsis.org

http://www.arsis.org/


ATENCIÓ A LA
INFÀNCIA 
Les dues psicòlogues del nostre servei SAI d'atenció a la 

infància que pateix maltractament han atès enguany: 

49 menors de 3 a 17 anys i 49 familiars. 

159 pares que han assistit a unes 9 xerrades i  

6 escoles de pares i mares. 

Els infants atesos pateixen tota mena de dificultats, des de 

violència física, abús psicològic i sexual, negligència o 

abandó. El 86 % viuen en famílies monoparentals o amb 

familiars que no són els pares i més del 70 % dels quals estan a 

l'atur i en el llindar de la pobresa. Els infants reben una atenció 

terapèutica setmanal durant el temps que calgui, ja que el 

servei s'adapta a la necessitat de cada pacient. Tots els casos 

venen derivats pels serveis socials públics i tenim una llista 

d'espera de 20 menors.

DESPATX DEL SAI 

Algunes xifres... 

49 infants de 5 a 17 anys 

56 % famílies monoparentals 

30 % viuen amb tutors 

70 % atur 

13 % pares ex presó 

22 % problemes amb alcohol

o drogues 

8 % abusos sexuals 



TROBA FEINA 

L'atur i la precarietat laboral són dos factors clau que 

provoquen pobresa i inestabilitat personal i familiar. ARSIS 

acull joves, immigrants i gent de tot perfil que busquen feina 

per millorar les seves condicions de vida. En el darrer curs, hem 

atès 101 persones oferint-los tres tipus de servei: 

- Coaching personal: fer un pla per trobar feina, i seguiment. 

- Formació en tallers d'habilitats personals i emprenedores. 

- Borsa de treball en col·laboració amb empreses i altres 

entitats d'inserció laboral: enviem CV i fem intercanvi d'ofertes 

i demandes. també fem prospecció de noves empreses. 

El resultat ha estat de 30 persones que han trobat feina 

(16 dones i 6 homes). 

Els usuaris han valorat el servei amb una nota de 8,5 sobre 10.

ALGUNES DADES

60 % espanyols 

70 % dones 

50 % majors de 45 anys 

36 % no estudis o primària 

18 % universitaris 

44 % atur de llarga durada 

45 % amb càrrega familiar 

19 % reben atur o prestació 

37 % no tenen cap ingrés 

36 % economia submergida



PROJECTE
HUMANITARI 

ARSIS coopera amb la parròquia del barri, Sant Fèlix Africà, 

aportant recursos i voluntariat per dur a terme dos serveis 

d'atenció a les persones en situació de pobresa greu: 

- Un servei de donació d'aliments, productes d'higiene i, 

puntualment, roba i joguines per als nens. 

- El menjador social de Sant Fèlix, que ofereix un dinar calent 

diari a unes 40-50 persones, la majoria d'elles sense llar. 

Als beneficiaris dels aliments i el menjador se'ls connecta amb 

el projecte Troba Feina per oferir-los la possibilitat de sortir de 

la pobresa amb un procés d'inserció laboral. També se'ls 

assessora per poder rebre alguna prestació o ajut familiar.  

En el darrer curs hem atès un total de 235 persones (175 dels 

aliments, 60 en el menjador social) i hem repartit una mitjana 

de 10 kg d'aliments per persona al mes. 

ALGUNES DADES

100 famílies ajudades 

235 persones 

60 comensals del menjador 

1784 lots d'aliments repartits 

122 kg / persona / any 

24 persones reben orientació

laboral 

6  persones troben feina 

3 accedeixen a una prestació



ELS COMPTES 

Les nostres fonts de finançament són bàsicament tres: 

- Subvencions de l'administració pública (56 %). 

- Ajut de fundacions i empreses privades (11 %). 

- Ajuts particulars de socis col·laboradors i donants (33 %). 

El 94 % de la nostra despesa es destina directament als 

projectes: personal, locals, subministraments, compres i serveis. 

En el darrer exercici 2017 hem obtingut uns ingressos de: 

- Subvencions i ajuts públics i privats: 77 276 euros. 

- Donatius de particulars: 39 151 euros. 

Total: 116 427 euros. 

Les despeses es reparteixen en: 

- Personal: 70 908 euros. 

- Locals, compres i subministraments: 30 326 euros. 

- Serveis externs: 15 193 euros. 
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QUI SOM?

El nostre equip actual està format per: 

- Director de projectes. 

- 2 psicòlogues del SAI. 

- 1 secretària i responsable de captació de fons. 

- 1 coordinadora i formadora del projecte laboral. 

- 1 persona de neteja. 

- 24 voluntaris. 

A més, ARSIS compta amb el suport dels nou membres del

Patronat i altres assessors externs que ens aconsellen de

manera altruista. 

Comptem amb unes 30 empreses col·laboradores i uns 45

socis benefactors que ajuden de manera regular. 

Coneix-nos millor visitant la nostra web: www.arsis.org

http://www.arsis.org/



