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Presentació:
La Fundació Persona i Valors inicia el 2021 convivint amb les diferents onades de la pandèmia,
tot i això, ha demostrat la seva capacitat de resiliència, adaptant-se amb agilitat als canvis,
identificant necessitats emergents, trobant noves solucions per atendre-les i fent prevaler els
valors com la sostenibilitat, la solidaritat, la corresponsabilitat, la cohesió social i la igualtat de
drets, deures i oportunitats de les persones.
Continuem avançant cap a la digitalització de l'entitat amb noves eines de gestió per oferir
nous models d'atenció i promoure la inclusió digital de les persones ateses (oferint accés a
formació en competències digitals bàsiques i posant a la seva disposició recursos digitals).
Prioritzant un model híbrid d'atenció sempre centrat en les persones. Entenent que la tecnologia pot simplificar processos en l'atenció a les persones i ampliar prestacions des d'una
perspectiva d'optimització de temps i recursos.
Aquest any també destaquem l'aprovació, el 19 d'octubre, del Reial Decret 903/2021 que reforma el Reglament 557/2011 de la Llei d'Estrangeria i que afecta favorablement al col·lectiu de
persones joves migrades tutelades i extutelades d'entre 16 i 23 anys que atenem a l'entitat, ens
implica nous reptes i oportunitats en el disseny dels itineraris d'inserció social i laboral que
afrontem amb responsabilitat i noves idees. La nostra experiència contrastada en l'atenció al
col·lectiu i en serveis de formació, orientació i inserció laboral ens avala.
Fent un recull de les nostres intervencions més destacades el 2021 tenim:
La Residència i Centre de Dia Pare Pacífic de Vilanova de Bellpuig celebra 10 anys d’activitat al
servei de les persones grans i les seves famílies i amplia el seu catàleg de serveis.
El Tossalet: iniciem la gestió de la nova Residència i Centre de Dia per a gent gran a Cervià de
les Garrigues. Situada en un entorn natural i confortable que es complementa amb un ampli
catàleg de serveis d’atenció sociosanitària, de suport a la llar i comunitàries i amb possibilitat
d’estades permanents, temporals o de respir.
Des d'una perspectiva d'intervenció comunitària i proposada com una acció de participació i
sensibilització els centres residencials d'atenció a la infància i l'adolescència han participat en
accions mediambientals de cura del seu entorn més proper i d'habilitació d'espais naturals.
Continuem treballant per a la igualtat de gènere i la no discriminació en l'organització. Els
centres residencials d'atenció a la infància i l'adolescència són protagonistes també en aquest
apartat, ja que han elaborat i interpretat de forma coral amb altres centres i serveis una cançó
commemorativa per al Dia Internacional de les Dones: TRAP 8M. En la que es reivindica la
igualtat de drets, tracte i oportunitats de les persones sense cap discriminació per motius de
gènere.

La Fundació

Persona i Valors
La Fundació Persona i Valors ofereix atenció a persones i col·lectius
en situació de vulnerabilitat social des de la gestió, provisió i promoció
de diferents equipaments comunitaris i serveis socials.
L’entitat exerceix la seva activitat a les comarques de Lleida, cercant l’arrelament
territorial, la proximitat comunitària i la complementarietat entre entitats
i les xarxes del sistema de benestar.

Àrees de serveis
ATENCIÓ

Millora de la qualitat de vida de les persones, afavorint l’autonomia i la inclusió social.

FORMACIÓ

Formació, educació i orientació laboral com a via de generació d’oportunitats d’ocupació.
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Any de vinculació a la Coordinadora Sinergia Social:

2007
Col·lectius
Infància,
adolescència
i joventut

53%
Masculí
47%
Femení

Persones
grans amb
dependència

25%
Masculí
75%
Femení

Programes residencials i serveis
d’atenció tècnica especialitzada per
atendre les necessitats d’infants,
adolescents i joves en situació
de vulnerabilitat i risc d’exclusió
social i les seves famílies. Atenció
socioeducativa i terapèutica per
potenciar els factors de protecció.

Residències i Centres de dia.
Atenció qualificada a les persones
grans i de les seves famílies.

Missió, visió i valors
Missió:
Visió:

Valors:
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Social: oferir serveis d’atenció a les persones en l’àmbit dels serveis socials i ocupacionals d’acord
amb les seves necessitats. Comunitària: orientar totes les actuacions a la incorporació social
de la persona, comptant amb la capacitat integradora de la comunitat.
Interinstitucional: participar de forma significativa en el desenvolupament del Sistema Català de Serveis Socials,
entenent que és una responsabilitat no només de les administracions públiques, sinó també de tota la societat.
De col·laboració: desenvolupar projectes compartits propers al territori, cercant una major i millor cobertura
de les necessitats socials, vers a la satisfacció tant dels usuaris i usuàries com dels agents implicats,
des d’una òptica de sinergia complementària entre el sector públic, social i mercantil responsable.
Organitzacionals: compartint els valors no lucratius propis de l'interès general que ajuden
al desenvolupament equilibrat de les persones i del seu entorn.
De millora contínua: el compromís amb la societat implica un compromís constant
amb la millora contínua, tot desenvolupant un sistema de gestió que promogui i avaluï
la qualitat de tota l'organització i dels seus serveis.

Dades
Persones ateses

113 + 1,80%*
5 Projectes gestionats

4 Serveis residencials
2 Adreçat a infants,
adolescents i joves

Total: 86 places

34 places

2 Adreçat a persones
grans amb dependència
52 places

1

Serveis tècnics
especialitzats

Adreçat a persones
grans amb dependència
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*Respecte a l’any anterior.

Descripció dels serveis
Residencials

Tècnics especialitzats

CRAE

Centres Residencials d’Acció Educativa
Servei residencial que exerceix la guarda
i educació a infants i adolescents a qui s’aplica la
mesura d’acolliment simple en institució
donada la necessitat de separació de la mateixa
família i no ha estat possible o aconsellable
l’acolliment en una altra família.
El servei dóna cobertura a les seves necessitats
bàsiques, emocionals- relacionals,
intel·lectuals i d’aprenentatge, socials
i comunitàries en un marc professional
especialitzat i permanent que reprodueixi
al màxim possible les condicions d’una llar.

Residència
Servei residencial d’atenció a persones grans,
amb estades permanents, temporals,
convalescents o de respir.
Un model d'atenció integral i comunitària
centrada en la persona i de suport
a les famílies.
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Centre de Dia
Serveis diürns d'atenció sanitària,
psicogeriàtrica i de rehabilitació per a persones
grans amb una visió comunitària i de proximitat
que estimulen els vincles socials i relacionals de
les persones grans.
Activitats vinculades a l'entorn i obertes
al municipi, comptant amb la participació
de les famílies.
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Serveis

Serveis residencials
Persones ateses

110

Infància,
adolescència
i joventut

61%

39%

Persones grans
amb dependència

04 Centres i serveis
centre o servei

CENTRES RESIDENCIALS D'ACCIÓ EDUCATIVA
RESIDÈNCIES PER A PERSONES GRANS
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86 Número de places
places

nº persones

34

43

52

67

110 Persones ateses

col·lectiu

Infància, adolescència i joventut

Persones grans amb dependència

m

f

53% 47%
25%

75%

nb %ocupació

-

79,56%

143,36%
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Serveis tècnics
especialitzats
Persones ateses

3

100%

Persones grans
amb dependència

01 Serveis
servei

CENTRE DE DIA PER A PERSONES GRANS
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03 Persones ateses
Nº persones

3

col·lectiu

Persones grans amb dependència

f

67%

m

33%

nb sub-tipus
-

Servei social especialitzat

A destacar

Creació del perfil de Twitter
i actualització de la pàgina web de la
Fundació: personaivalors.org

Celebrem 10 anys a la Residència!

ANYS
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Acció mediambiental

Els 2 CRAE van fer una neteja
de residus en diferents zones naturals.

Nou serveis a Pare Pacífic per a la gent gran!

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

Iniciem la nova Residència i Centre de Dia per a gent gran: El Tossalet. Situada a Cervià de les
Garrigues (Lleida) en un entorn natural i amb les millors vistes del poble.
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Recursos

Equip professional
Categoria professional
de la plantilla

Distribució de la plantilla
per gènere

1,24%
3,70%
3,70%
2,46%
13,58%
40,75%

33,33%

1,24%

Serveis
Personal administratiu
Personal qualificat

HOMES

Diplomats
Llicenciats
Comandaments intermedis
Càrrecs directius
Alts càrrecs directius

Comptes

DONES

NO-BINARI

TOTAL

15 (19%)

66 (81%)
-

81

Pressupost anual: 2.199.233€
Tipologia dels ingressos

99,75% Prestació de serveis

Procedència dels ingressos

99,49% Finançament públic

0,22% Subvencions

0,03% Donacions privades

0,51% Finançament privat

D'acord amb la legislació vigent i com una de les mesures de transparència i rendició de comptes, els comptes del 2021 són auditats
per Audiaxis auditories SPL, tancant-se l'informe dels comptes auditats del 2021, el juliol del 2022. I també, per donar compliment
a la llei de transparència, la informació es publica a la pàgina web de l'entitat. El tancament comptable segons la legislació vigent es tanca
el juliol del 2022, per tant els comptes són provisionals.
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Col·laboració
Amb el suport de:

Formem part de:
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Segueix-nos!

personaivalors.org
Carrer de Trajà, 14 (Interior)
Accés: Parc de la Font Florida
08004 Barcelona
Tel. 93 268 22 22 · fpv@sinergia.org

Entitat membre de la Coordinadora Sinergia Social

