MEMÒRIA 2010
FUNDACIÓ PERSONA I VALORS

Fundació Persona i Valors

Va ser creada l’any 2007 amb l’objectiu fundacional de:

-

Exercir la seva activitat preferentment a la demarcació de Lleida, cercant l’arrelament
territorial.

-

Oferir atenció per a la satisfacció de les necessitats socials de persones i col·lectius
en l’àrea de serveis socials, així com formació i inserció sociolaboral

-

Intervenir
ir amb diferents serveis de recerca, formació i sensibilització vers la millora
de la prevenció.

-

Proveïment d’equipaments i serveis.

-

Cercar la complementarietat entre les entitats i les diferents xarxes del sistema de
benestar.

-

Desenvolupar una estructura
estructura de gestió integral de tots els recursos necessaris per al
desenvolupament dels projectes.

-

Treballar amb un equip interdisciplinari de professionals especialitzats.

Membres del Patronat
-

Domènec Domènech Roig, president

-

Bertomeu Mayoral Herrero, vicepresident
vicep
1r

-

Montserrat Anfrons Gubert, vicepresidenta
vicepresident 2a

-

Pere Molins García, secretari

-

Pilar Duró Vila, tresorera
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Sectors d’activitat i serveis específics

Infància i adolescència

•Centre
Centre residencial d'acció educativa

Hem compartit el 3r aniversari de la Llar Vilanova amb els amics i les amigues de
Vilanova de Bellpuig, amb una tarda de festa i un espectacle teatral infantil.
infan
Una noia resident al CRAE Llar Vilanova ha fet
una exposició dels seus quadres a la residència
Llar de Sant
ant Josep de Lleida,
Lleida amb la col·laboració
de l’Associació Casa Don Bosco
Bos i el departament
d’Acció Social i Ciutadania a Lleida.

Indicadors d’activitat

Atenció a la infància, adolescència i al jove tutelat i extutelat
Servei
Any d’inici
Núm.
Núm.
úm.
del servei
places
usuaris
Centre Residencial d’Acció
cció
24
26
2007
Educativa Llar Vilanova
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Ocupació

100 %

Equip humà

5%

Personal educatiu i
auxiliars d'atenció
directa

5%

9%

Personal de serveis i
manteniment
Personal administratiu

81%

Personal directiu

Formació
Durant l’any 2010, s’ha promocionat la millora de la capacitació dels equips de tots els
serveis de l’entitat, per mitjà de la formació continua interna o externa..
S’ha planificat la formació continuada amb els equips segons la detecció de necessitats
formatives, portant a terme accions de formació, amb caràcter intern, sobre:
-

-

-

-

Pla d’incorporació
Formació en el lloc de treball
Primers auxilis
Programari informàtic Microsoft Office
Programari informàtic Microsoft Windows
Jornada de treball en equip: Estratègies
Estrat
s de regulació emocional / Outdoor training
Eines facilitadores del treball amb adolescents, infants i les seves famílies en el
context de centres de treball
Els menors al Senegal
negal II

En total el nostre personal ha realitzat unes 1.150 hores lectives de formació interna o
externa, de les quals més d’un 37% (425 hores) incloses en la jornada laboral anual.
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Estructura de despeses
espeses

2,9%
10,3%

6,1%

Personal
Immobilitzat material
Aprovisionaments

12,6%
64,1%

Serveis exteriors
Despeses financeres

3,9%

Despeses de gestió

Fonts d’ingressos
’ingressos

0,3%

Dept. Acció Social i Ciutadania - Direcció
General d'Atenció a la Infància i
l'Adolescència

99,7%

Fundación Tripartita para la Formación en
el Empleo

Auditoria de qualitat
quali i econòmica
-

El sistema de gestió de la qualitat de l’entitat és auditat segons la
norma ISO 9001:2008, amb caràcter anual, per LGAI.
LGAI

-

Els comptes anuals són auditats en una auditoria independent i
registrats al Protectorat de Fundacions del Departament
Departament de
Justícia
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Amb el suport de

Ajuntament de
Vilanova de Bellpuig

Agraïm la col·laboració de
•

Ajuntaments de Mollerusa, Bellpuig, Freixana, Tàrrega i Lleida

•

Alessa Catering Services

•

Associació de veïns de Lleida

•

Associació recreativa de Sucs

•

Birraiders moto grup de l'Associació Espiritu Custom Solidario

•

Carburants Mir

•

Comercial Javier desinfeccions

•

Comercial Química del Segrià, SL

•

Consells comarcals del Pla d'Urgell, Urgell i Segrià

•

Electromecànica Rey, SL

•

Fontaneria Macarulla, SL

•

General Radio

•

Hidrocar

•

Josep Ramon Plana

•

L'Aquari

•

Oficentre

•

Sief.2, SL

•

Tot muntatge (Carles Torredeflot)

•

I, especialment, a tots els voluntaris que milloren l’atenció que prestem

14

La veu dels beneficiaris

Una noia del CRAE Llar Vilanova ha escrit:
T’AGRADEN ELS FINALS FELIÇOS?
Personalment, prefereixo les històries sense fi.
Fa tres anys, vam inaugurar la Llar Vilanova amb molta il·lusió i amb la idea de què era la
nostra casa. Avui, un dia qualsevol de finals del 2010, moltes de les noies grans comencem
a veure aquesta nova casa com un lloc finit, del qual hem de marxar i no volem.
No volem perquè tenim por, por a les responsabilitats, por a la llibertat, por a la
SOLEDAT!!
Estem acostumades a viure envoltades de molta gent, que molts cops ens fan plorar, però
també ens fan riure. Gen a la què creiem que no podem suportar, però sabem que no
podem viure sense ells. Perquè són la nostra família. I és injust haver-los de deixar per
obligació, no?

Participació i treball en xarxa amb entitats del tercer sector

Col·laborem en l’enfortiment del 3r sector i, en concret:

ENTITAT

COL·LABORACIÓ
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-

com a sòcia

-

com a sòcia

Compartint horitzons....
.... compartint recursos

