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2011…, un any molt difícil
El 2011 ha estat un any marcat,
altre cop, per la crisi econòmica.
Moltes persones que feia temps
no vèiem han tornat als serveis
de la Fundació… normalment, en
pitjors condicions que la primera
vegada. Els desnonaments, la
dificultat per trobar feina, la irregularitat sobrevinguda i no tenir
cobertes les necessitats bàsiques
han estat a l’ordre del dia.

per la manca de finançament.
Hem hagut de redistribuir el
pressupost per garantir la continuïtat dels programes que des
de la Fundació considerem imprescindibles.
Com a molt positiu, l’augment de
voluntaris que s’han vinculat a a
algun dels programes (fins a un
total de 75) i la participació de
gairebé 30 persones en pràctiques de diferents disciplines socials. Continuem pensant que la
societat civil té molt a dir i que la
comunitat Bayt ha de créixer any
rere any.
Una altra de les eines per ser
més eficients i arribar a més gent
amb menys recursos és la feina
comunitària i la coordinació amb
d’altres entitats públliques i privades. Des de sempre hi hem
treballat però el 2011 ha estat un
any per aprofondir-ne

Hem atès un total de 3750 persones que han generat més de
5000 demandes, un nombre similar al del 2010 amb la diferència que han estat demandes més
de caire social, i més dificils de
donar resposta.
Han augmentat les demandes de
necessitats bàsiques, les de salut
mental, les de violència vers les
dones i les de renovació de les
autoritzacions de residencia i
treball
Gràcies a tots i totes!
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> Augment de les demandes
de persones en situació
administrtativa regular
> Augment de les derivacions
d’altres entitats i de serveis
socials
> Augment de les persones
que han demandat cobertura de les necessitats bàsiques
> Demandes més difícils de
solucionar i més tranversals
> Més dificultat que en anys
anteriors per a aconseguir
recursos

Celebració del Dia de la Dona

Les demandes d’atenció jurídica també s’han disparat
( 249 casos nous) i com les
demandes han estat més
complicades, s’ha realitzat un
seguiment del 40% dels casos.

serveis de dutxes, roba, alimentació i medicaments.

Aquest any també ha significat el
tancament de dos programes,

Només un 22% treballaven i
1142 pesones van demandar

Tot i que marroquins i paquistanesos han continuat sent les
nacionalitats majoritàries, les
persones ja nacionalitzades
d’origen extracomunitari han
representat un 16%,

blertes que tornen a necesitar
de serveis d’atenció social a causa de les dificultats econòmiques que pateixen.

Perfil dels usuaris atesos en el 2011
De les 3750 persones ateses
en algun programa de la
Fundació, un 57% eren
homes i un 43% dones. Les
dones han augmentat molt.
Aquesta dada està relacionada amb una altra important:
el temps d’estada en el país:
un 50% porta entre un i tres
anys d’estada en el país,
cosa que fa que ja no parlem
només de nouvinguts, sinó
de persones i famílies esta-
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El 2011 la Fundació
va gestionar 14
habitatges d’acollida
temporal amb un
total de 90 places

Hem pogut renovar alguns
ordinadors
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Formem part del
XESAJE (Xarxa d'Entitats Socials d'Assessorament Jurídic per
Estrangers) i participem en el grup
d’immigració de la
Taula del Tercer Sec-

per a nosaltres tenir
una bona atenció i
acollir a tothom que
ens demana alguna
cosa.

Programa d’Acollida i Servei jurídic

555 persones ateses
el el Servei d’Acollida
i 320 en els dos punts
de Servei Jurídic, un a
Barcelona i un altre a
Sant Vicenç dels
Horts.

Aquest programa és
el primer contacte de
la majoria de persones que arriben a la
Fundació. És especialmente important

Programa d’acollida temporal

Els habitatges
d’acollida temporal
de la Fundació fa
trenta anys que funcionen però ha estat
els darrers deu anys
quan hem arribat de
tres als 14 actuals.

Com la resta de programes, s’intervé de
manera integral amb
la persona o la unitat
familiar ja que un
sostre és l’inici de tot
un seguit
d’actuacions per a a

Hem pogut renovar
l’aula d’informàtica i
començar a incorporar les TIC a la recerca de feina i de recursos, així com a
l’elaboració de currículums, sempre empoderant la persona

dat feina.

Programa d’inserció laboral

Com no podía ser
d’una altra manera,
la manca de feina ha
estat una de les dificultats més greus
dels nostres usuaris.
Hem realitzat 44 itineraris individualitzats i més de 300
persones han deman-

tor.

3 persones contractades 1 4 voluntàries
l’han fet possible.

conseguir una independència econòmica i d’habilitats socials i laborals per a
la persona.

L’any 2011 han passat 123 persones per
alguna dels pisos.

perquè pugui acabar
fent-ho sola.

6 voluntaris i una pesona contractada ho
han fet possible.
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Així ha estat el pro- 5 voluntaris i una
grama el 2011.
persona contractada
ho han fet possible.

Més de 400 usuaris
han demandat
aquest servei i 60
persones han trobat
un sostre gràcies a la
nostra (i la seva) intervenció.

Tot i això, seguim intentant donar resposta.

Programa d’accés a l’habitatge
Aconseguir un habittatge o una habitació
digne i sense que el
preu sigui un obstacle. Mediar amb els
propietaris o els
arrendadors per evitar conflictes. Buscar
a Barcelona i a tot el
cinturó
industrial.
Veure com cada setmana arriben persones amb desdonaments
imminents.

S’han gestionat 450
demandes, amb 5
persones contractades

inestimable de Sant
Joan de Déu i la seva
Facultat de Farmàcia.

15 voluntaris i una
persona contractada
ho han fet possible

Fundació Esportiva
l’Hospitalet
Atlètic
per recollir joguines
per als nens i nenes.

Programa de cobertura de necessitats bàsiques
Aquí hem repartit han involucrat.
aliments, roba, comTot i això, la demanprat medicaments i
da
ha
superat
reparat un pis que es
l’oferta. I creiem que
queia.
no hem tocat fons;
Més de 1000 perso- veurem el 2012
nes n’han estat benePer primer any, hem
ficiàries i moltes emcol·laborat amb la
preses i persones s’hi

Mediació sanitària
amb diferents serveis
d'atenció primària i
hospitalària i formació de 12 persones
durant tot un curs
amb la col·laboració

educativa.

Programa de mediació
Mediació familiar davant l’augment de
casos de violència de
gènere i intrafamiliar.
Mediació educativa a
les escoles amb els
nois/es nouvinguts/
des , les seves famílies i la comunitat
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Més de cinc tones de
menjar repartit i
gairebé una de roba
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Programa al-Bab (la porta)

Orientat a donar una per a persones que
atenció i intervenció no ho han tingut
integral
a
nois fàcil.
d’origen extracomuÉs un programa que
nitari que ténen caudóna resultats a mig i
ses judicials o que
llarg termini, ja que
han accedit al tercer
els procesos de les
grau penintenciari.
persones són lents,
difícils i multicausals

Quatre persones contractades i tres voluntaris ho han fet possible.

Part d’aquest programa no podrá continuar el 2012 per
manca de finançament.

36 persones han estat usuàries d’aquest
programa

Acollida sòciolingüística i formació d’adults

Una unitat dependent, formació, seguiment, orientació
laboral, social i jurídica i molta dedicació

600 persones han
millorat el seu idioma,

2 persones contractades i 12 voluntaris
ho han fet possible.

ens cansarem de dirho, una atenció integral per prevenir situacions de risc social

612 persones van ser
-ne usuàries. 5 persones contractades i
23 voluntaris ho han
fet possible

les dones i en el foment de la participació activa i de ciutadania.
les seves capacitats
informàtiques o han
obtingut el carnet de
conduir

120 nens i nenes en
edat escolar han participat el 2011 en les
activitats d’aquest
programa.

Igualment
d’important, el seguiment familiar i no

port psicopedagògic.
Activitats d’oci i
temps lliure els divendres a la tarda i
casal d’estiu a Barcelona i Sant Vicenç
dels Horts.

Programa de reforç escolar

Es treballa molt especialment la perspectiva de gènere amb
un projecte propi
dins el programa per

digital i en un reforç
important en el llenguatge de la teòrica
del carnet de conduir.

El programa més conegut de la Fundació
i el més antic. Formar
en el coneixement de
les llengües de Catalunya, alfabetitzar i
donar coneixements
de la cultura i les tradicions de la societat
d’acollida. Avançar
en
l’alfabetització
Descobrir el territori també és
cultura. Cada any, el Museu
d’Història de la Ciutat o el del
Barça ens ofereix visites gratuïtes

Sortida a Port Aventura
Gràcies als voluntaris de
La Caixa

Reforç curricular durant el curs en cooperació amb els tutors.
Matrícula viva amb
els nouvinguts. Su-

