MEMÒRIA
de la Fundació ARSIS - curs 2018-2019

INFÀNCIA
El nostre projecte SAI
d'atenció a la infància que
pateix maltractament ha
atès uns 49 menors durant
aquest curs.

Hem renovat el
nostre certiﬁcat de
qualitat segons la
norma ISO.

FAMÍLIA
Hem ajutat unes 122
famílies en situació de
precarietat amb donacions
d'aliments i productes
d'higiene.

Treballar amb qualitat
és més que una
exigència per a
nosaltres: és la nostra
manera de fer i de
respondre a les
necessitats que hi ha al
nostre entorn més
proper. Busquem, per
damunt de tot, que
cada persona pugui
donar el millor de si
mateixa i trobar la seva
felicitat.

FEINA
Hem ofert orientació
laboral i borsa de
treball a unes 82
persones, de les quals
23 han trobat feina.

Creiem en la
cooperació i per això
treballem en xarxa amb
altres entitats i
persones solidàries, en
especial amb la
parròquia del barri,
Sant Fèlix. Altres
entitats amb les que
col·laborem: Càritas,
Ajuntament (Serveis
Socials), escoles de la
zona, entitats veïnals i
culturals.

El Servei d'Atenció
a la Infancia, SAI
Hem ofert teràpia psicològica
setmanal, individual i gratuïta
a 49 menors que han patit
maltractament o negligència
a la seva llar. També hem
donat suport a les famílies —
pares, mares, tutors― i hem
impartit un cicle de xerrades
per a les famílies en diversos
instituts de la ciutat.
Enguany hem rebut unes
beques de Càritas per poder
atendre 5 infants que teníem
en llista d'espera.

El Projecte Humanitari atén
més de 300 persones
Aquest projecte,
realitzat en cooperació
amb Càritas de la
parròquia de Sant Fèlix,
té tres vessants.
La primera és
assistencial: atendre
les necessitats
bàsiques. Donem lots
d'aliments i productes
d'higiene a unes 120
famílies de forma
regular.

Troba la teva
feina
Connectat amb el
projecte humanitari,
aquest servei ajuda a
trobar feina a joves i
adults en l'atur.

La segona dimensió és
humanitària i s'adreça
especialment a les
persones sense llar que
viuen al carrer en
situacions molt precàries
(la majoria són homes
amb problemes afegits
de drogues i alcohol). El
menjador social ofereix
un àpat calent diari. a
uns 50 comensals.

Enguany hem ajudat a 82
persones, mitjançant
itineraris personals, borsa
de treball activa amb més
de 50 empreses i tallers
d'habilitats personals en
col·laboració amb la
Fundació Gentis. Hem atès
82 beneﬁciaris, dels quals
han trobat feina 23.

La tercera vessant busca
la inserció social
d'aquestes persones, a
través d'un servei de
"coaching" per tal que
puguin trobar feina i
millorar la seva situació
personal, econòmica,
familiar i social. En alguns
casos, derivem els
beneﬁciaris a altres serveis:
advocat, assistent social,
cursos i tallers, etc.

Comunicació i
interacció amb el
barri
Cada any celebrem la ﬁ de curs amb una
paella solidària amb la que volem
aplegar amics, socis, veïns del barri i de
l'entorn parroquial. És una festa oberta on
es fomenta la convivència i la solidaritat
veïnal. Enguany hem aplegat més de 150
persones que han gaudit de la festa.

Ajuts i suport
rebut, les nostres
fonts de recursos
El ﬁnançament d'ARSIS
beu de tres fonts:
subvencions públiques,
ajuts privats i donacions
de socis i col·laboradors.
Com a Fundació,
presentem comptes
anuals a la Generalitat i
els publiquem a la web.

DESPESES

INGRESSOS

Personal 86 173 €
Lloguers locals 17 675 €
Subministraments 4 226 €
Compres 5 071 €
Serveis externs 10 200 €
Donacions tercers 13 000 €

Ajuts públics 46 778 €
Ajuts privats 24 616 €
Socis regulars 11 444 €
Donants 55 664 €
Total 138 502 €

Total 136 345 €

Voluntariat i equip
humà
ARSIS treballa amb un
equip de 5 professionals
recolzat per una vintena
de voluntaris.
A més, comptem amb uns
45 socis-donants regulars
que ens ajuden
econòmicament.

Agraïm el seu suport a:
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Ministerio de Trabajo
Fundació Creatia
Fundació La Caixa
Institució Josefa Maresch
Fund. Ignacio Larramendi
HCC Global
Hestia Alliance
Quesos Barcelona
Gineclinic
SECE
Valliser

Cooperació amb
altres països
Des d'ARSIS sempre hem
estat oberts a altres
realitats. Cooperem amb
tres entitats d'altres
països, que duen a terme
projectes d'educació i
desenvolupament en
zones molt deprimides,
però amb un gran
potencial humà i
econòmic, a Perú i al
Camerun.

La ONG KENTAJA manté
tres centres d'acollida de
nens orfes o abandonats,
a la ciutat de
Ngkongsamba i a Bakou.
A més, ha construit
dispensaris de salut,
escoles de primària i
canalitzacions d'aigua
potable per a diversos
pobles de la zona
occidental de Camerun.
ARSIS ha contribuit amb
donacions i aconseguint
ajuts per als seus
projectes.

L'educació és
bàsica perquè
una comunitat
creixi i surti de la
pobresa

No oblidem que
vivim en un món
interconnectat: la
millora d'una
persona o d'un
col·lectiu és un
beneﬁci per a
tots.

També cooperem amb
l'ONG Salut i Música, una
entitat que ha construit una
escola innovadora a les
afores de Lima (Perú),
adreçada als nens més
pobres i les seves famílies.

L'Associació APROFER, de
promoció de la dona rural,
treballa a la comarca de
Manengolé, al Camerun
occidental. ARSIS coopera
buscant donacions i ajuts
per als seus projectes
d'agricultura i
cooperativisme rural,
donant suport a un grup
de dones emprenedores
que volen sortir endavant i
dinamitzar el seu país.

En aquesta escola els nens
aprenen, conviuen,
recuperen la seva cultura.
Es fomenta la seva
creativitat artística i la
sensibilitat ecològica per
preservar el seu entorn.

