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PRESENTACIÓ             Barcelona, juliol de 2017 
Estimats Veïns, 

Amb molta satisfacció us presentem la Memòria d’activitats de l’any 2017. 

Al llarg d’aquest 2017 han passat moltes coses que us presentem a les pàgines següents, però ens agradaria fer-vos un petit resum dels 
principals canvis. 

L’any va començar amb la incorporació d’una nova coordinadora del projecte. 

Amb ella vam fer un anàlisi de la historia de l’associació i de l’evolució de les famílies. Aquest anàlisi ens va fer veure que durant els més de 15 
anys que portem hem aconseguit moltes coses, molts avanços i molts èxits, però volíem continuar millorant. 

D’aquí que vam decidir fer una reformulació del nostre projecte, limitant el número de famílies ateses per donar-les-hi un servei més directe i 
més personalitzat i fixant una temporalitat màxima de 3 anys. D’aquesta manera, amb aquest nou enfoc, oferim un servei i una atenció de més 
qualitat amb molt més acompanyament. 

Al llarg de l’any 2017 ja hem pogut veure casos d’èxit i millora en les famílies, però esperem que aquest procés es vagi consolidant al llarg del 
2018 i molts més. 

Estem il·lusionats, engrescats i amb ganes de seguir treballant intensament, per a que les famílies a les que acompanyem surtin de les 
situacions que els impedeix avançar positivament i que siguin exemples d’esforç i superació per als seus fills/es i també per totes les persones 
vinculades a la nostra entitat (voluntaris, col·laboradors...). 

Tot ho fem amb l’objectiu final d’aconseguir una societat més justa i igualitària. 

Finalment, volem agrair especialment a totes les famílies pel seu esforç i compromís amb l’entitat i també a tots els socis, empreses i entitats 
que segueixen recolzant la nostra tasca i fan possible la nostra existència. 

Una forta abraçada a tots. 

 

Juan Busquets 

 

 



COMPROMÍS DE L'ASSOCIACIÓ VEÏNS DEL MÓN 
 
Veïns del Món està formada per professionals i voluntaris amb 

un alt compromís ètic, orientats a l'acció i sensibilitzats amb els 

grups més desfavorits. 

Veïns del Món promou relacions de confiança, suport i 

respecte amb famílies desestructurades i en risc d'exclusió, 

mitjançant un acompanyament compromès, que busca millorar 

la situació social i laboral d'aquestes famílies, fins que aquestes 

puguin funcionar de manera autònoma i / o acompanyades dels 

serveis públics pertinents. 

 
 

PRINCIPIS I VALORS DE L'ASSOCIACIÓ 
 

Es pretén crear un espai horitzontal que es regeixi pels següents  

principis i valors: 

 

 

 

Responsabilitat   Social 

Participació 

Transparencia 

Compromís 

Obertura 

Consens 

Respecte 



OBJECTIUS PRINCIPALS DE L’ASSOCIACIÓ 

 

Crear relacions 
estables i duradores 

entre grups en situació 
de risc social i 

voluntaris. 

Sensibilitzar i 
incentivar la solidaritat 

en el nostre entorn.  

Donar suport i 
acompanyar a famílies 
en risc d'exclusió social 

en el seu procés de 
millora. 

Crear i consolidar una 
xarxa d'entitats per unir 
esforços amb l'objectiu 

comú de la inclusió 
social dels col·lectius 

més vulnerables. 



PERFIL DE LES PERSONES ATESES  

Al llarg del 2017 es va fer seguiment a un total de 33 famílies de les 

quals 16 són famílies monomarentals. En total les persones 

beneficiàries han estat 143 persones, 50 adults i 93 menors de 

0 a 16 anys 

Majoritàriament són famílies d’ètnia gitana amb un nivell 

econòmic molt baix i amb problemàtiques a nivell d'adaptació 

social, cultural i laboral, principalment pel seu baix nivell 

acadèmic i a 

conseqüència de la 

seva pròpia herència 

cultural. 

 

 

 

FAMILIES ATESES 

 

  

48,49%  

 

Família Monomarental   
 

 

 

 

51,51%  

Família Nuclear 
 

 



 

PERSONES ATESES PER EDAT I SEXE 

 

 93 MENORS DE 0-16 ANYS 
 

33 DONES  
 

24,24%   54,54%  21,21% 
16-25 ANYS    26-45 ANYS   +45 ANYS 

 

17 HOMES 
 

17,64%   58,82%   23,53% 
16-25 ANYS    26-45 ANYS   +45 ANYS 
 
 
 

    TOTAL PERSONES BENEFICIARIES DE L’ASSOCIACIÓ: 143

 



 

PRINCIPAL ACTIVITAT DE L’ASSOCIACIÓ 
 
Aquest any 2017 s’ha plantejat una reformulació de totes les activitats que es porten a terme a l’associació i la metodologia de 

treball ha fet un canvi molt important, fet que ha afectat a les famílies i també a l’equip de treball. 

Aquesta reformulació s’ha portat a terme a partir de l’anàlisi dels resultat obtinguts en anys anteriors. La implementació d’aquests 

canvis metodològics s’aniran fent paulatinament al llarg de l’any. 

Davant la situació que presenten les famílies, proposem una intervenció pont basada en la cobertura de necessitats bàsiques 

paral·lela al disseny de plans de millora familiar. Tot plegat per aconseguir l’adquisició de les competències bàsiques i transversals 

necessàries per desenvolupar itineraris d’inserció socio-laboral que a mig i llarg termini els permeti l’autonomia i la millora econòmica i social. 

 

Els eixos d’intervenció de la nova metodologia de treball són: 

• Un enfocament integral que tingui en compte la multiplicitat de condicionants que tenen les famílies. 

• Seguiment intensiu de promoció i integració socio-laboral del dia a dia que permeti observar, detectar i extreure conclusions sobre el 

funcionament i les possibles millores. 

• Combinant l’empatia, la calidesa i el respecte amb la definició d’una fita clara i ferma a assolir per part de la família. 

• Escolta activa, per explicitar els esquemes de pensament i les distorsions que condicionen l’actuació de la família. 

• Coresponsabilitat en l’assoliment de fites i la realització de tasques, entre l’usuari i el professional. 

 

 

 



 

La principal activitat que portem a terme és la Intervenció d’acompanyament, que hauria de impulsar un canvi real i compromès en les 

famílies, tindrà un temps màxim d’acompanyament de 3 anys, l’objectiu últim és aconseguir que les famílies portin a terme itineraris 

i plans de millora que permetin la seva autonomia social i econòmica.  

 

Ho volem aconseguir mitjançant: 

• Acompanyament personal diari que permeti afrontar les exigències quotidianes sense entrar en crisi. 

• La cobertura de necessitats bàsiques, sobre tot dels menors a càrrec de les famílies. 

• Itineraris de formació i inserció laboral adaptats a cada usuari. 

• La mentoria com a eina d’intervenció  de persones voluntàries a través de l’acompanyament, guiatge, suport. 

 

Hem portat a terme accions de: 

• Atenció i contenció emocional diària i intensiva. 

• Derivació a recursos d’atenció de les necessitats detectades emocionals, formatives, d’atenció social, etcètera. 

• Concessió de tot tipus d’ajuts, o acompanyament en la seva sol·licitud i tramitació. 

• Disseny i desenvolupament de plans de millora individualitzats familiars. 

• Accions formatives prèvies a itineraris de formació ocupacional. 

 

 

 



 

RESULTATS OBTINGUTS EN RELACIÓ ALS OBJECTIUS 
Crear relacions estables i duradores entre grups en situació de risc social i voluntaris. 

• Hem comptat amb més de 30 col·laboradors sensibles a la realitat de les nostres famílies. 

• Les famílies compten amb voluntaris / àries referents, la tasca més important, és el suport emocional i la contenció que fan a les 

famílies en situacions de crisi. 

Donar suport i acompanyar a famílies en risc d'exclusió social en el seu procés de millora. 

• 33 famílies han rebut ajuda directa per part de l'associació. 

• Hem mantingut les ajudes econòmiques en relació a l'evolució dels plans de treball, és a dir s'adjudiquen les ajudes econòmiques 

tenint en compte les necessitats de les famílies i al compliment del Pla de treball. 

• Les famílies poden evitar crisis relacionades amb precarietat en alimentació, tall de subministraments domèstics, pèrdua de la llar 

per deutes de lloguer, manteniment de la llar i dels electrodomèstics, etc. 

• S'han concedit ajuda a l'escolarització a 63 menors de 25 famílies amb un total de 6.547,90 €. 

• S’han tramitat xecs Pro-infància de La Caixa per 22 famílies. 66 nens en total s'han beneficiat d'aquests xecs. 

• S'han realitzat múltiples intervencions en domicilis per a la millora de les condicions d'habitabilitat. 

 



 

• S'han realitzat coordinacions amb tots els serveis socials, serveis d'orientació i de recerca de feina per a procurar el treball en xarxa i 

consolidació de canvis en les famílies. 

• S'han analitzat les situacions de la família des d'un punt de vista de possibilitats i motivació pel canvi. Alhora que s'analitzen els 

condicionants, factors de risc i factors de protecció per a cada àmbit d'intervenció. 

• 13 Famílies han tingut oportunitats de millora de la seva situació laboral, realitzant cursos de formació, pràctiques professionals 

en empreses i petits treballs remunerats, 6 casos s'han consolidat amb inserció laboral. 

Sensibilitzar i incentivar la solidaritat en el nostre entorn 

• Els més de 20 voluntaris i col·laboradors suposen agents de sensibilització del seu entorn més immediat. 

• S'han realitzat activitats conjuntes de caire lúdic per a interrelacionar a voluntaris / àries amb famílies: sopar d'estiu i festa de Nadal. 

• L'activitat més representativa i de major intercanvi és el Sopar d'estiu que aglutina famílies i voluntaris / àries amb els seus 

familiars, aquest any 2017 va comptar amb la presència de 25 voluntaris / àries. 

• La Festa de Nadal on van participar les famílies en actiu i d’altres famílies conegudes per l’associació amb un total de 

47 famílies i al voltant de 20 voluntaris i els seus familiars. 

• Els voluntaris aprofiten els moments d'intercanvi i activitats conjuntes amb les famílies ateses per fer partícips als seus 

fills/es i així sensibilitzar-los. 

 



 

• La diada de Sant Jordi cobra un sentit solidari al poder aglutinar l'activitat de venda de roses de les famílies amb la compra 

que de les mateixes fan els voluntaris, s'han fet ajudes a 10 famílies. 

• S’envien les informacions a partir de la newsletter i de la pagina web de l'Associació. 

Crear i consolidar una xarxa d'entitats per unir esforços amb l'objectiu comú de la inclusió social 

dels col·lectius més vulnerables 

• La col·laboració més estreta, fluida i consolidada es manté amb la Fundació Privada Ared. Aquesta fundació treballa per 

aconseguir la integració social i laboral de persones en situació d'exclusió social, principalment dones procedents de centres 

penitenciaris i de serveis socials. D'altra banda hem continuat amb les ajudes provinents dels programes d'Ared (Programa Pro-

infància Obra Social La Caixa) i amb el treball estret per a donar-nos suport conjunt. 

• Continua i es consolida la col·laboració amb la Plataforma Ciutadana Grup 33. Plataforma de Sensibilització de la 

societat que creu en la reinserció de les persones que han complert condemna a les nostres presons catalanes canviant el 

model penitenciari. www.grup33.org 

• Continuem comptant amb la col·laboració de la Fundació Antoni Serra Santamans, gràcies aquest suport econòmic, 

podem afrontar les despeses d'escolarització dels menors que formen part de l'Associació. 

 

 



 

RESULTATS A DESTACAR 

El 80% de les famílies han acceptat la intervenció educativa 

positivament per a millorar la seva situació familiar. 

El 80% de les famílies han aconseguit dissenyar el seu propi 

Pla de Millora i anar-lo portant a terme paulatinament. 

El 26% dels adults han realitzat una formació amb resultats 

positius. 

Un 12% dels adults han aconseguit un treball en contracte 

temporal.  

 

 

El 100% de les famílies han pogut tenir cobertes les seves 

necessitats bàsiques. 

El 66,66% dels infants han pogut obtenir xecs Pro-infància 

de La Caixa. 

El 67,74% dels infants han tingut cobertes les necessitats 

d’escolarització. 

El 12% de les famílies han pogut regularitzar i/o millorar la 

seva situació d’habitatge. 

 

 

 

 



 

COOPERACIÓ AMB ENTITATS EN PAÏSOS EN VIES 
DE DESENVOLUPAMENT 

Veïns del Món conta amb molts socis que provenen del món de 

la cooperació. És per això que l'associació està molt 

sensibilitzada amb les apostes pels països en vies de 

desenvolupament. 

Us recordem amb quins projectes som petits partícips: 

• "Palma de Palma" a Sierra Leone que ens va presentar 

un voluntari de l'entitat, Alejandro Lucena. 

www.palmtopalm.org 

 

• Projecte Amantaní al Perú. Una associació que treballa a 

la ciutat de Cusco, albergant a nenes i nens i adolescents en 

situació de desprotecció parental o risc social per 

negligència o incapacitat temporal o permanent de la 

família per atendre'ls. www.amantani.org 

 

• Koupela, a Burkina Faso. Projecte de la Congregació de 

germanes franciscanes que van iniciar un centre amb tallers 

de formació, una farmàcia i un laboratori a Mantingui, i que 

posteriorment, van construir en Koupela un orfenat per a 

90 nenes sense recursos. 

 

http://www.palmtopalm.org/
http://www.amantani.org/


 

RESULTATS ECONÒMICS DE L'ANY 2017 
 

 
 

2017 2016 

1. Ingressos de les activitats 257.212,00 236.914,00 
Quotes de socis i donacions particulars 165.312,00 199.822.00 
Ingressos de patrocinadors i col·laboracions 91.900,00 37.092.00 
2. Altres ingressos de l'explotació 3.179,90 0 
3. Ajudes realitzades -224.923,23 -202.200,84 
Ajudes monetàries a persones i famílies -123.537,33 -117.960,84 
Ajudes a altres entitats socials -101.385,90 -84.240,00 
4. Despeses de personal -25.775,11 -34.135,56 
Sous i Salaris -19.488,14 -25.150,24 
Indemnitzacions 0,00 -981.55 
Seguretat social a càrrec de l’empresa -6.286,97 -8.003,77 
5. Altres despeses d’explotació -7.711,74 -6.590,03 
Servicios bancaris -822,72 -583,82 
Publicitat i relacions públiques -2.858,45 -1.909,44 
Subministres -1.256,16 -1.270,76 
Serveis de professionals independents -1.452,00 -1.291,50 
Primes d’assegurances -163,81 -162,48 
Altres despeses -1.000,93 -1.267.03 
Tributs -157,67 -105,00 
Pèrdua per deteriorament de crèdit 0,00 0,00 
RESULTATS DE L’EXPLOTACIÓ 1.981,84  -5.968,23 
Ingressos financer 0,00 0,00 
Reversió del deteriorament del crèdit 0,00 0,00 
RESULTATS FINANCERS 0,00 0,00 
RESULTATS ABANS DELS IMPOSTOS 1.981,84 -5.968,23 
RESULTATS DE L’EXERCICI 1.981,84 -5.968,23 

 



 

PRINCIPALS RATIOS DEL 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REPTES PEL 2018 
 
El plantejament de l’Associació, és continuar treballant amb la 
metodologia que vam idear aquest 2017 i implementar-la 
paulatinament per a que a les famílies no els sigui un xoc  ni un 
problema en el seu dia a dia. 
La nostra intenció és que les famílies finalitzin amb processos d’èxit 
que els acompanyin per a tota la vida i que la seva experiència de 
esforç i motivació serveixi com a exemple pels seus fills i nets, 
sortint de la pobresa i la marginació social. 
 
 
Per l’equip de treball un dels principals  objectius és  el de trobar 
finançament per  a seguir amb el projecte i seguir poder donar el 
mateix recolzament a les famílies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

63% 

37% 

Origen dels fons económics 2017 

Socis Patrocinadors

48% 

35% 

17% 

Destí dels fons 2017 

Ajuda a famílies Ajuda a altres entitats socials

Despeses de l'administració



 

 
 
 
 
 
 

ASSOCIACIÓ VEÏNS DEL MÓN 
 
www.veinsdelmon.org 
info@veinsdelmon.org 
 

 
 

Gràcies 

 




