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Promovem iniciatives per ajudar a eradicar la 
POBRESA infantil, afavorir la INCLUSIÓ social dels 
col·lectius amb dificultats i fomentar el
DESENVOLUPAMENT en poblacions 
desafavorides.

Atenció SOCIAL a 
col.lectius
VULNERABLES

Atenció SOCIAL a 
col.lectius
VULNERABLES



CaixaProinfància

Pobreza infantilPobresa infantil

Des de l’any 2007:

222.167 nens i nenes

130.664 famílies

367 entitats socials                              

(32 coordinadores)

Pressupost invertit: 254 milions d’euros



Programa 
CiberCaixa: Quedem 
després de classe

Des de l’any 2007:

54 CiberCaixa en 14 ciutats
32 CiberCaixa ubicades en centres escolars
22 CiberCaixa ubicades en locals del Ajuntament

Cada any s’atenen a 1.800 nens i nenes

Pressupost invertit: 4.860.000 euros



Des de l’any 2006:
149.432 beneficiaris atesos de perfil d’exclusió
47.440 insercions de perfil d’exclusió
18.746 contractacions d’empreses a persones de perfil d’exclusió

343 entitats

Pressupost invertit: 79.704.053 euros

Incorpora

Integració laboral



Intervenció Comunitària 
Intercultural

Des de l’any 2010:

198.211 participants
2.212 activitats

Pressupost invertit: 
12.000.000 euros



Suport a programes  
d’entitats socials

Lluita contra la 
pobresa i l’exclusió

Des de l’any 1999:
1.582.882 beneficiaris
3.492 projectes que se’ls ha donat suport

Pressupost: 62.381.491 euros



Més de 11.100 voluntaris

Voluntariat

ajuden ja als col·lectius més fràgils a totes les CCAA
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La Fundació de l’Esperança es constitueix 
el mes de maig de 2013 amb la 

voluntat de fer un pas més en la proximitat a les persones 
que tenen necessitats, i en la seva atenció integral, basant-
nos en els programes socials de lluita contra la pobresa de 

l’Obra Social “la Caixa”

Ciber
Caixa

Caixapro
infància

Incorpora Convocatòria 
d’ajuts socials

Voluntariat

Intervenció
Comunitària
Intercultural



VISIÓ

MISSIÓ

VALORS

Ser un referent innovador de l’acció social i comunitària, per contribuir a la 
lluita contra la pobresa, mitjançant l’atenció a les persones en situació de risc i 
vulnerabilitat.

Atendre i acompanyar de manera integral a les persones en situació de pobresa i 
exclusió, treballant  per elles i amb elles perquè siguin protagonistes del seu 
propi procés de canvi i desenvolupament.

• Dignitat de la persona
• Compromís social i relacional
• Equitat i justícia social
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Qui som

PERSONES
PARTICIPANTS

EQUIP
FUNDACIÓ DE 
L’ESPERANÇA

EQUIP 
FUNDACIÓ 
“LA CAIXA”

VOLUNTARIS 
“LA CAIXA”
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En col·laboració amb el territori

EMPRESES

ADMINIS-
TRACIÓ
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Formació

Accés 
mercat 
laboral

Necessitats 
bàsiques

Suport 
relacional

Salut

Altres 
necessitats

FACTORS 
POBRESA

Pobresa 
hereditària
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Fracàs 
educatiu

La pobresa és multifactorial 



3

Formació

Accés 
mercat 
laboral

Necessitats 
bàsiques

Suport 
relacional

Salut

Altres 
necessitats

TREBALLEM PER 
AL BENESTAR

Pobresa 
hereditària
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Fracàs 
educatiu

• Ajudes alimentàries
• Ajudes en roba
· Ajudes d’urgència 

(subministres, 
reparacions, 
equipament, 
higiene llar,...)

• Incorpora:

• Intermediació  laboral
• Prospecció
• Auto-ocupació

• Formació prelaboral

• Servei materno-infantil

CaixaProinfància

• Alimentació infantil
• Higiene infantil
• Material escolar
• Reforç educatiu
• Oci i temps lliure
• Psicoterapèutiques

• Aprendre Junts,                                                      
Créixer en família

• CiberCaixa “Tens Talent”
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Acollida i 
informació

Valoració 
Social

Pla de treball 
personalitzat

Seguiment

1. ACCIÓ SOCIAL

Atenció necessitats bàsiques

• CaixaProinfància

• Incorpora

• Gent Gran

• CiberCaixa

• Violència Tolerància Zero

• Malalts Avançats

Inclusió programes específics o projectes  propis 

de la Fundació de l’Esperança

Acció comunitària

Estudi necessitats 
i potencialitats

Coordinació amb
altres serveis

Indicadors de
risc social i
psicosocial

Atenció personalitzada

Valoració inicial
de la demanda

Avaluació conjunta i contínua
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TOTAL =  256 famílies ateses ���� 770 beneficiaris

» 87    nens/es de 0 a 3 anys

» 214    nens/es de 4 a 16 anys

» 441  adults

» 28 persones grans

Roda de premsa 26 de març 2014

Resultats Acció Social

De les 256 famílies ateses, fem una atenció recurrent amb un total                    
de  156 famílies.

Els motius de les famílies que causen baixa són:
• Orientacions en temes puntuals
• Derivacions a serveis propers als seus domicilis
• Mobilitat geogràfica a d’altres ciutats
• Persones que troben un lloc de treball
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COM HO 
FEMNECESSITATS DETECTADES EN AQUESTES FAMÍLIES

A) Situació econòmica 
A) Manca de feina o retribucions molt baixes
B) Sense ingressos o insuficients
C) Impossibilitat de previsió d’estalvi i molts deutes acumulats

B) Situació relativa a l’habitatge

A) Dificultats per cobrir les despeses de lloguer i possibilitat de pèrdua 

d’habitatge
B) Amuntagament i situacions conflictives

C) Situació familiar

A) Les circumstàncies de precarietat i extrema necessitat deriva en poca 
capacitat per atendre necessitats dels infants en àrees qualitativament més 
complexes.

B) Llars que no compten amb mitjans adequats de suport per als aprenentatges 
ni amb equipaments necessaris.



AJUDES D’ALIMENTACIÓ ���� 47 famílies ateses

– Col·laboració amb L’Hora de Déu  (entrega de lots d’aliments)
– Col·laboració amb la Fundació Roure (creació segon torn menjador social)
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Resultats Ajudes d’Alimentació

• Alimentació bàsica entregada a cada lot (aproximadament):  10/12 quilos 
• 3 litres llet (si cal, llet infantil)
• 1 litre d’oli (un cop al mes, oli d’oliva)
• Llegums
• Arròs
• Pasta
• Fruita i verdura

• Recurrència de les ajudes

• De les famílies derivades des de Fundació de l’Esperança, requereixen 
ajuda en alimentació en la freqüència següent:

• 46,8 % setmanals
• 53,2 % quinzenals



2.1. CAIXAPROINFÀNCIA
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2. SERVEIS I PROJECTES

A) Ajudes en béns

57 famílies ���� 97 nens/es (juliol 2013-febrer 2014)

a) Alimentació de 0 a 3 anys = 37 nens/es  ���� 11.100 euros (38,78%)

b) Higiene infantil =                          37 nens/es  ���� 11.225 euros (39,22%)

c) Equipament escolar =                  60 nens/es  ���� 6.300 euros (22%)

Pressupost consumit (octubre-febrer 2014) = 28.625 euros



B) CiberCaixa “Quedem després de classe” 

Un projecte d’atenció educativa a infants d’entre 6 i 12 anys en 

situació de pobresa i en risc d’exclusió. És un espai d’acollida d’infants en horari 

extraescolar, en el que es descobreix el talent dels nens i nenes, es desenvolupa, 

s’impulsa i  es posa a disposició de la comunitat. 

El projecte pilot TENS TALENT, que es desenvolupa durant tot el curs escolar a la CiberCaixa, 

compta amb la Direcció Científica de la Universitat Ramon Llull i INFONOMIA. 

L’activitat és totes les tardes de dilluns a divendres, durant tot el curs escolar.
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2. PROJECTES

Total = 25 infants



B) Aprendre Junts, Créixer en Família

1er grup:      del 9 d’octubre 2013 al 22 de gener 2014
9 famílies + 4 famílies Voluntaris “la Caixa”

2n grup: inici el 12 de març del 2014 = 7 famílies noves 

• Un projecte pilot per millorar la convivència i el benestar de les famílies en situació de 
vulnerabilitat.

• Pretén promoure la convivència i el benestar familiar d’acord amb l’exercici de parentalitat 
positiva 

• Es connecta amb la xarxa de suport de famílies voluntàries de “la Caixa”, que actúen com a 
famílies referents de les famílies beneficiàries.

•Els objectius inicials s’han assolit. Els pares i mares del programa valoren positivament la 
participació, ja que els hi permet un espai per a compartir experiències, expressen les seves 
inquietuds respecte a l’educació i benestar dels seus fills, busquen alternatives educatives per a 
millorar el seu rol de pare i mare, etc.

•Els infants troben en el programa un espai per a parlar de les dinàmiques familiars i la seva 
participació en el benestar de la família. Valoren positivament tenir un espai per aprendre juntament 
amb els seus pares.

Informe Reunió Patronat 10 de març 2014

Total = 16 famílies
20 adults
22 nens/es



C) Servei Materno-infantil

1er grup - inici : 19 de novembre 2013 fins maig 2014
participants 10 mares i 10 nadons

2on grup- inici: 18 de febrer 2014
participants 10 mares i 7 nadons
3 mares estan embarassades i tindran els seus fills durant el curs

Objectius del servei:

• Acompanyar en l’establiment del vincle materno-filial.
• Detectar de manera primerenca aspectes de risc.
• Oferir coneixements pràctics i teòrics en relació a la cura i atenció de l’infant.
• Disminuir les situacions de vulnerabilitat i enfortir la resiliència de les famílies. 

• Espais de suport i ajuda mútua entre les mares que participen en el projecte.
• Vincle positiu i estable dels infants amb les mares.
• Potencia les capacitats parentals de les mares per tal de que 

puguin millorar l’atenció  integral dels seus fills/es. 

Informe Reunió Patronat 10 de març 2014

Total = 20 mares 
i 17 nadons



-Programa d'intermediació laboral, basat en les necessitats del teixit social i 
empresarial i que garanteix una bona integració de la persona a l'empresa.

-Dirigit a persones amb dificultats especials per accedir al món laboral: 
persones amb alguna mena de discapacitat, persones amb trastorn mental i 
persones en situació o en risc d’exclusió social.

Servei d’Incorpora 

D) INCORPORA

- Acció de prospecció de possibles llocs de treball entre l’activitat econòmica del 
territori, principalment entre el comerç.

- Amb la col·laboració de voluntaris 

Servei de Prospecció
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• Total: 114 persones ateses

• Insercions laborals � 22 insercions / 20 persones

a) 72 empreses contactades

b) 42 visites amb empreses   



D) INCORPORA

- Espai de formació pre-laboral i amb un enfoc cap a l’activitat del petit comerç 
que contempla pràctiques en empreses del territori. 

- S’estan desenvolupant 2 cursos: un d’Auxiliar de Vendes i un altre de Petits 
Arranjaments (300 hores  � 200 teòriques i 100 pràctiques en empreses)

- 40 alumnes  entre els dos cursos.

Punt de Formació 

- Projecte innovador de creació d’un espai d’orientació professional envers 
projectes empresarials que permetin l’auto-ocupació.

Punt d’Auto-ocupació
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- Inici: gener 2014 ���� 16 sessions d’atenció individual amb 9 persones:

• 5 homes i 4 dones

• 2 persones autòctones, 2 comunitàries i 5 extracomunitàries



Calendari setmanal   
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• Horari del Centre d’Acció Social de la Fundació de l’Esperança:

o de dilluns a divendres, de 9h a 20h

o Telèfon de la Fundació: 93.270.39.73
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