Memòria d’activitats 2014

2014: cap a una societat més cohesionada, justa i igualitària
Un any més, i en fem 40, de
treballar per a crear una societat
on
cada
persona
pugui
desenvolupar el seu projecte vital
en condicions de dignitat, d'igualtat
i de llibertat.
Un any més, i en fem 40!!, de
contribuir perquè la diversitat sigui
un actiu personal i col·lectiu i no un
element
de
discriminació
i
d'exclusió
Un any més, i 40 són molts!!,
d'acollir i estar al costat de moltes
persones perquè puguin ser els
veritables protagonistes de la seva
vida, posant en valor el que
aporten com a persones, creant
xarxes solidàries i intentant no
deixar ningú al marge.
Un any més, i 40 són senyal de
futur possible, de col·laborar amb
moltes persones i institucions per
construir
espais
de
plena
ciutadania.
L'any 2014 ha estat un any
realment difícil, en la mateixa línea
dels últims anys.
Les persones que s'apropen al Bayt
al-Thaqafa cada cop tenen una
situació de vulnerabilitat més greu i
enormes dificultats per poder
desenvolupar un projecte vital amb
dignitat
Les
tradicionals
activitats
de
repartiment d'aliments, roba i
pagament de medicaments han
esdevingut més importants, perquè
la gana i les condicions insalubres
en què es troben moltes de les
famílies passen factura.

un miracle i l'ombra de l'islamisme
radical esquitxa a tothom que
tingui
vincles de pertinència
cultural o trets assimilables a
l'Islam
L'espiral de la pobresa però, no ha
de fer-nos oblidar que la dignitat
de les persones està per sobre de
tot, i que en aquest país, les
persones tenen drets i deures,
independentment del seu origen.
Per això, les activitats i els serveis
que gestionem des de la Fundació
incorporen des de sempre, i el
2014 amb més intensitat que mai
el donar a conèixer diferents
cultures,
superar
estereotips,
treballar en xarxa per optimitzar
recursos
i
incidir
en
la
transformació cap a una societat
més oberta, solidària i intercultural.
Donem les gràcies a les persones,
empreses i institucions que han
confiat en els nostres projectes.
Agraïm que molts voluntaris hagin
escollit alguna de les dues seus de
la Fundació per desenvolupar
activitats en favor de les persones
que hi acudeixen i que cada any
augmentin les persones que també
escullen el Bayt per realitzar les
seves pràctiques.

Hi
seguirem
treballant
amb
l'esperit de la Teresa Losada, que
ja fa un any que ens va deixar.

L'equip del Bayt
Aconseguir un habitatge digne s'ha
convertit en una tasca realment
difícil, una feina en condicions és

com funcionem

Bayt al-Thaqafa
Thaqafa té dos centres a on
desenvolupa
activitats;
un
a
Barcelona i un altre a Sant Vicenç
dels Horts.
Gestiona 8 pisos d'acollida amb 45
places a tres localitats i ha atès en
aquest 2014 a 5.600 persones.
El Patronat de la Fundació, format
per l'Ordre Hospitalària de Sant
Joan de Déu i l'ordre de les
Franciscanas Misioneras de María
està molt vinculat al dia a dia dels
centres.
L'equip humà és molt important;
25 persones contractades i 60
voluntaris, més 30 persones en
pràctiques fan possible que tirem
endavant els projectes.

Xarxa d'Habitatges d'Inclusió de la
Generalitat de Catalunya
Xarxa d'Acollida del Pacte per una
Barcelona
Inclusiva
de
l'Ajuntament de Barcelona
XESAJE - Xarxa d'Entitats Socials
d'Assessorament
Jurídic
en
Estrangeria de
l'Ajuntament
de
Barcelona
Sant Vicenç dels Horts x l'Educació
de l'Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts
Red Acoge
Taula del Tercer Sector
Plataforma d'Entitats Cristianes
amb la Immigració
Plataforma d'Entitats Agència Drets
Fonamentals de la UE (nou 2014)

Tenim 4 àrees de treball:
- L'àrea d'atenció
atenció a les persones
- L'àrea de ciutadania
- L'àrea de sensibilització
- L'àrea de gestió de serveis
La transparència és important per
a nosaltres, per tant els nostres
comptes estan auditats per una
empresa
externa,
Busquet
Auditors.
Som conscients que
ue el treball en
xarxa
és
la
millor
manera
d'avançar, per això cada cop més,
formem part de més entitats de
segon i tercer nivell:
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l'àrea d'atenció a les persones
Programa d'acollida i orientació

Programa d'acollida temporal

Acollir,
escoltar,
assessorar,
orientar... paraules que s'apliquen
a tots els programes de la
Fundació, però sobretot en el
primer contacte amb el Bayt.
En aquesta àrea aquest 2014 hem
acollit, orientat i assessorat a 458
persones
ersones en la part social i a 369
en la part jurídica en els dos punts
d'Atenció Jurídica que gestionem a
Barcelona i Sant Vicenç dels Horts.
El Servei d'informació d'estrangeria
ha atès 350 demandes sobre
diferents
temes:
renovacions
d'autoritzacions
de
residència,
nacionalitats,
reagrup
reagrupació
familiar...
Formem
part
del
XESAJE
i
participem en el grup d’immigració
de la Taula del Tercer Sector.
2 persones contractades i 4
voluntàries l’han fet possible.
També hem comptat amb 1
persona
en
pràctiques
del
programa de la UB "Dret al Dret" i
dues
ues dels estudis de la UB
d'Educació Social

Hem gestionat 8 pisos d'acollida
temporal. Els habitatges d’acollida
temporal de la Fundació fa trenta
anys que funcionen. 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
d’actuaci
per a
aconseguir
una
independència
econòmica i d’habilitats socials
soci
i
laborals.
Els pisos d'acollida tenen diferents
perfils:
homes
sols,
famílies
completes, famílies mareparentals
i dones víctimes de la violència de
gènere.
L’any
2014
han
passat
48
persones per algun dels pisos.
pisos

Hem seguit reforçantt el treball en
xarxa amb les administracions i la
resta d'entitats del nostre àmbit,
com a manera de ser més eficients
i compartir recursos.

En el programa de mediació, s'ha
intervingut en l'accés a l'habitatge i
en la resolució de conflictes.
Aconseguir un habitatge 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
desnonaments imminents. Així
A
ha
estat el programa el 2014.
2014 Tot i
això,
seguim
intentant
donar
resposta.
98 usuaris han demandat aquest
servei i 56 persones han trobat un
sostre gràcies a la nostra (i la
seva) intervenció.
5
voluntaris
i
una
persona
contractada ho han fet possible

Programa de cobertura de
necessitats bàsiques.
Aquí
hem
repartit
aliments
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provinents del Banc d'Aliments,
empreses del Baix
x Llobregat i
Barcelona i de l'Obra
Obra Social de Sant
Joan de Déu i més
és de 1.200
1.2
persones n’han estat beneficiàries i
moltes empreses i persones s’hi
han involucrat.
Tot i això, la demanda ha superat
l’oferta un altre any.
Per cinquè any, hem col·laborat
amb
la
Fundació
Esportiva
l’Hospitalet Atlètic per recollir
joguines per als nens i nenes, i per
segon any amb l'Associació
ociació Reyes
Magos
de
Verdad.
També
l'Associació la Nau ens ha entregat
joguines.
15 voluntaris i una
persona contractada
ractada ho han fet
possible

els
ls patges van venir al Bayt

Programa de mediació per la
resolució de conflictes.
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
educativa.
Mediació sanitària amb diferents
serveis
d'atenció
primària
i
hospitalària.
S’han atès a 68 persones, amb 3
voluntaris
i
una
persona
contractada
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Programa al-Bab
Bab (la porta).
Orientat a donar una atenció i
intervenció integral a nois d’origen
extracomunitari que estan complint
mesures judicials. El programa té
tres línees:
- Un pis d'acollida a on els joves
poden acabar de complir la seva
condemna
una
vegada
han
obtingut el tercer
cer grau penitenciari.
- Les activitats de formació en els
centres de la Fundació
- El seguiment individualitzat del
jove per tal d'aconseguir la seva
autonomia com a persona.
12 persones han estat usuàries
d’aquest programa
Servei d'orientació formativa i
laboral
Com no podia ser d’una altra
manera, la manca de feina ha estat
una de les dificultats més greus
dels nostres
ostres usuaris. Hem realitzat
50 itineraris individualitzats , i més
de 300 persones han demandat
dema
feina o cursos de formació
Tenim incorporades
des les TIC a la
recerca de feina i de recursos, així
com a l’elaboració de currículums,
sempre formant la persona perquè
p
pugui acabar fent--ho de manera
autònoma
Som
col·laboradors
de
la
Generalitat de Catalunya en el
programa ACTIC.
6 voluntaris i
una persona
ona contractada ho han fet
possible.
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curset de manipulador d'aliments

Aquest
est 2014, com a novetat, hem
començat
mençat a programar els cursets
de manipulador d'aliments, que
han estat tot un èxit i que tindran
continuïtat en el 2015
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l'àrea d’acollida sociolingüística
ociolingüística i formació
Acollida sòciolingüística i
formació d’adults.
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 digital i
en un reforç important en el
llenguatge de la teòrica del carnet
de conduir.
La
formació
ació
d'adults
té
les
següents activitats:
- Formació instrumental en llengua
espanyola
- Formació instrumental en llengua
catalana (mitjançant un conveni
amb el Consorci de Normalització
Lingüística de Ciutat Vella Barcelona)
- Formació instrumental en TIC
Formació
instrumental
trumental
en
alfabetització
- Formació en llengua espanyola
adaptada al carnet de conduir.
A més de les classes grupals, es fa
seguiment
individualitzat
del
progrés
dels
alumnes
i
es
programen durant tot el curs
activitats
de
coneixement
de
l'entorn i de coneixement de les
cultures d'acollida.

Es treballa molt especialment la
perspectiva de gènere amb un
projecte propi dins el programa per
les dones i en el foment de la
participació activa i de ciutadania.

La Torna ens va convidar al seu obrador per a
un taller de croissants

625 persones van ser-ne
ser
usuàries.
2 persones contractades i 45
voluntaris ho han fet possible.
pos

Programa d'infància
128 nens i nenes en edat
eda escolar
han participat el 2014 en aquest
programa,
que
dóna
una
atenció integral
per
prevenir
situacions de risc social
i per
ajudar a créixer com a persona.
Reforç curricular durant el curs en
cooperació
amb
els
tutors.
Matrícula viva amb els nouvinguts.
no
Activitats d’oci
oci i temps lliure a la
tarda i casal d’estiu a Barcelona i
Sant Vicenç dels Horts.
Igualment
d’important,
el
seguiment familiar i no ens
cansarem de dir-ho,
ho, una atenció
integral per prevenir situacions de
risc social.
2 persones contractades i 12
voluntaris ho han fet possible.

visita al Museu d'Història de la Ciutat
C
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sortida d'estiu a Aqualeón

Programa de joves
Els joves, sobretot els tutelats i ex
tutelats per l’Administració són
l’objectiu d’aquest programa. Es
treballa
integralment,
posant
especial atenció a la formació, a la
recerca de recursos formatius
ocupacionals, a l’assessorament
jurídic , a l’educació afectiva i
sexual i de drets i deures i al
foment
ment de l’oci saludable (amb un
excel·lent equip de futbol!)
És un programa que ha anat
incorporant noves activitats segons
les demandes dels i de les joves i
treballant en xarxa amb d’altres
entitats
del
barri.
Intentem
convertir-nos
nos
en
referents
d’aquests
sts nois i noies perquè
tinguin un lloc
on anar,
on
relacionar-se
se
i on millorar i
potenciar les seves habilitats.
habilitats
Es treballa en xarxa amb la resta
d'entitats del territori; es gestiona
amb elles les activitats d'oci de "Els
divendres al Pou".

taller de grafitti

dia de sortida en grup

Té
é la seva pròpia pàgina
facebook:
www.facebook.com/joves.bayt

a

1
persona
na
contractada
i
7
voluntaris l’han fet possible.
99
joves han estat usuaris
d’aquest programa
Com a novetat en el 2014 s'ha
començat el casal de joves al Bayt.
Té molt de futur!

memòria 2014

Pàgina 6

l'àrea de ciutadania
Formació
de
pràctiques

persones

en

Des dels seus inicis, Bayt alal
Thaqafa s’ha definit com una
entitat de voluntariat, entenent-lo
entenent
com a eina de transformació social
i de construcció de ciutadania
participativa i corresponsable

El 2014 hem tingut persones en
pràctiques
d'Educació
social,
Pedagogia Social, Treball Social,
Dret,
Humanitats
Humanitats,
Ciències
Polítiques
i
Antropologia
i
Integració Social.
i

organització

Per això, els
65 voluntaris i
persones en pràctiques són un
element fonamental per realitzar la
nostra tasca social. Es fa formació
a mida, i es té relació amb
universitats, tant de Catalunya
Cat
com
de la resta de la UE i amb entitats
que ofereixen cicles formatius
superiors.

Participació
d'actes

Actualment tenim convenis
pràctiques signats amb:

Per acomplir l'objectiu del Bayt de
positivització de la diversitat,
donem classes de llengua
lle
àrab i
urdú a nens/es escolaritzats. Han
participat 63 nens/es. 4 professors
fan possible el programa

de

Hem participat amb activitats i
stands en Festes Majors i Mostres
d'Entitats, en conferències en
universitats, escoles i entitats
privades,, i hem signat, recolzat i
promogut campanyes que tenen a
veure amb el fet immigrant

participació a la Mostra
ostra de Sant Vicenç dels
Horts
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Des de la perspectiva de la igualtat
de Drets i oportunitats,
oportunitats
hem
implementat un projecte de lluita
contra
qualsevol
forma
de
discriminació, especialment aquella
que té a veure amb origen,
origen religió
i/o pertinència ètnica o cultural.
Hem fet formació 50 persones i
s'ha atès a totes les persones que
s'han adreçat al servei perquè han
patit una situació de discriminació

L'any 2014 vam celebrar els 40
anys del Bayt i gràcies a
l'Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts vam poder celebrar-ho
celebrar
amb
un seguit d'exposicions i activitats
que hem anomenat "Tots som
nosaltres"

jornades organitzades pel Bayt i Iacta

Un altre acte especial va ser el
concert a Santa Maria del Mar, a on
es van recollir fons per les
activitats del Bayt.
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gestió de serveis especialitzats
Aquest 2014 hem gestionat tres
serveis a l'Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts:
- Els patis oberts
- El Punt d'Acollida jurídic per
a persones nouvingudes
- Assessorament en matèries
d'immigració
I a l'Ajuntament de Barcelona:
- La gestió de l'Oficina d'Afers
Religiosos de l'Ajuntament
de Barcelona
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com ens financem

Totes les activitats de la Fundació
són gratuïtes.
El finançament és extern i prové
pro
d'Administracions públiques,
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ntitats
privades
i
donacions
entitats
d'empreses i persones individuals
Com cada any, els agraïm que
confiin en nosaltres i en el què
fem.
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comptes anuals

Ingressos
donacions

385.931,69

subvencions

435.894,10

Despeses

prestacions de serveis

309.394,43

de programes

ingressos propis

5.438,32

TOTAL 1.136.658,54

donacions
subvencions

1.029.587,81
61.127,74

d'estructura

TOTAL

1.070.715,55

de
programes
d'estructura

prestacions de
serveis
ingressos
propis
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com ens pots trobar

URL

www.bayt-al-thaqafa.org
thaqafa.org
bayt@bayt-al-thaqafa.org
thaqafa.org

FundacioBayt

@fundaciobayt

A BCN

Princesa, 14, primer
08003 Barcelona
933198869

A SVH

Jaén, 18-20
08620 Sant Vicenç dels Horts
936563870
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