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Sobre la Fundació
La Fundació ARSIS neix com a associació
al Raval de Badalona, l'any 1994. En 2002
els socis constitueixen la Fundació. Des
dels orígens, la seva missió ha estat
promoure una major qualitat de vida en
l'entorn immediat, sobretot treballant
amb els col·lectius més vulnerables per
ajudar-los a integrar-se plenament a la
societat. Volem impulsar el
desenvolupament integral de la persona,
potenciant les seves capacitats perquè
arribi a viure amb plena dignitat.

VALORS
Servei, Intrepidesa, Alegria,
Bellesa, Innovació, Humilitat.
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Resum del curs
ARSIS ha desplegat dos projectes: un
d'atenció a la pobresa i a les necessitats
més bàsiques, i l'altre d'inserció laboral:
Espai d'Acollida
Troba Feina
Ubicació
Som a: Sardenya, 29 – 08005 Barcelona
Locals de la parròquia de Sant Fèlix
Africà, amb la que cooperem
El nostre equip
Dos directius.
Voluntariat: 20 persones
1 persona de neteja.
Beneficiaris
125 dels pícnics i el menjador social
248 del repartiment d'aliments.
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54 de la inserció laboral.

Espai d'Acollida
De dilluns a divendres oferim àpats calents a
persones sense llar. Els menús els donen 5
hotels de la zona. Hem atès una mitjana de
40-50 persones a diari, en total més de 100.
Alguns venen derivats per serveis socials,
altres venen espontàniament del carrer.
Comptem amb un equip de 20 voluntaris
que fan torns de 3-4 cada dia.
Les persones que volen i poden treballar són
ateses en el nostre servei d'inserció laboral.
Beneficiaris
70 % estrangers
95 % homes, 5 % dones
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L'edat mitjana és de 43 anys.
Països de procedència majoritària: Marroc,
Àfrica, Amèrica Llatina, Europa de l'Est.

Troba Feina
Hem atès moltes dones, també joves i
persones majors de 50 anys que busquen
feina per poder subsistir. Els orientem,
ajudem a fer el CV, informen de recursos
útils i els incorporem a la nostra borsa de
treball. Hem pogut inserir un 18 %.
Beneficiaris
8 homes, 54 dones
7 espanyols, 55 estrangers
22 legals, 40 sense papers
Edat mitjana: 45 anys
20 % tenen estudis universitaris.
55 % sense ingressos de cap tipus.
Destaquem el col·lectiu femení
immigrant, que sovint fuig de situacions
de violència i extrema precarietat.
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Donació d'aliments
Quinzenalment hem lliurat lots d'aliments a
unes 81 famílies en situació de pobresa i
precarietat. També hem donat puntualment
roba i productes de neteja.
Beneficiaris
81 famílies. 248 beneficiaris.
Nacionals: 48 %. Estrangers: 52 %.
Dones: 55 %. Homes: 45 %.
37 nadons i nens.
28 adolescents.
183 adults.
20 majors de 65 anys.
18 700 kg d'aliments repartits l'any.
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Qui ens ajuda?
ARSIS compta amb uns 50 donants regulars
i d'altres puntuals.
Agraïm el seu valuós ajut a:
Generalitat de Catalunya
Fundació La Caixa
Fundació Creatia
Institució Josefa Maresch
HCC Tokio Marine
Fundación Ignacio Larramendi
Parròquia de San Félix
Clubs Rotary Barcelona
Banc d’Aliments
Fundació La Nau
Supermercats i comerços del barri (Sorli,
Véritas, Quesos Barcelona)
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Comptes 2021
INGRESSOS
Subvencions públiques 13 505 €
Ajuts privats 24 500 €
Socis 48 882 €
Donacions 34 760 €
Total 121 647 €
DESPESES
Personal 55 962 €
Locals 14 725 €
Subministraments 2 951 €
Renting equips 2 689 €
Serveis externs 3 173 €
Compres 2 013 €
Transport 2 584 €
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Assegurances 1 227 €
Retorn préstecs 2 400 €
Donacions a tercers 7 450 €
Total 95 175 €

