ONG DE TERRASSA I PER TERRASSA
MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2015

1. TÍTOL DEL PROJECTE O ACTIVITAT
Programa d'atenció a persones, famílies, joves, infants i gent gran tots ells en situació
greu de pobresa i risc d'exclusió social.

2. DADES DE L’ENTITAT
Denominació: GENT SOLIDÀRIA
Adreça:
c/ ISAAC PERAL Núm 1 Codi Postal: 08224 TERRASSA
NIF: G 61460002
Telèfon i Fax : 937887219
Web: www.gentsolidaria.com
E-mail: gentsolidaria@gmail.com

Mòbil: 617891635

Núm. de Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC): 02972
Data de constitució : 14/07/1997
* Entitat declarada d'Utilitat Pública en data 27/04/2012 pel Dept. de Justícia, Dir. Gral.
de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

3. REPRESENTANT LEGAL DE L'ENTITAT I RESPONSABLES DEL PROJECTE
Representant legal:

Carles Soler Fortuny, President

@: csolerf@gmail.com

Responsables del Projecte:
Pilar Cugota Mateu, Vocal Responsable Famílies
Mª Rosa Sanz Ruiz, Vocal Responsable Voluntariat
Mireia Soler Fortuny, Secretària

@: pilar@elcargol.cat
@: mrosanz@gmail.com
@: mireia.soler@upf.edu
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4. DESCRIPCIÓ DELS OBJECTIUS
•

Ajuda i atenció a persones soles, famílies, famílies monoparentals amb forta
càrrega familiar, joves a l'atur, gent gran sols o amb fills i néts al seu càrrec, tots
ells en situació greu de pobresa.

•

Atendre les necessitats bàsiques de molts infants amb llet i complements, també
les de persones grans i/o malalts.

•

Ajuts econòmics puntuals i degudament justificats que permeten pal.liar
necessitats concretes de forma ràpida i efectiva.

5. ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS, DETALL DE LES ACTIVITATS I AVALUACIÓ
DEL PROJECTE.
•

Durant el 2015 la nostra entitat ha atès mensualment un promig de 220 famílies i
per extensió a unes 750 persones, inclosos uns 225 infants, derivades en un 95%
pels Serveis Socials municipals.

•

Hem entregat mensualment uns 220 lots d'aliments, consistents en una cistella
bàsica de lot Petit, Mitjà, Gran ó Super Gran en funció del nombre de membres de
la unitat familiar. Totes i cada una de les cistelles bàsiques s'han complementat
amb aliments frescos com pollastre, peix, ous, patates, verdura i fruita. Per les
vacances d'estiu i les de Nadal hem entregat lots complementaris amb aliments
infantils per paliar les deficiències alimentàries dels infants d'aquestes famílies en
època de vacances escolars, amb productes com llet, cacau, cereals d'esmorzar,
galetes, gall d'indi fresc, formatge, crema de xocolata, etc. També hem ajudat amb
aliments a unes 25 famílies amb malalts de càncer, derivades directament
d'Oncolliga. Oferim roba de segona mà a les famílies que ho demanin.

•

Hem preparat i ofert berenar al Grup de Colònies de Ca n'Anglada on van els
infants a fer reforç escolar: un entrepà, una peça de fruita i un got de llet amb cacau
soluble.

•

Hem fet ajuts econòmics puntuals per atendre pagaments urgents: rebuts de llum,
aigua, lloguer, medicació, ulleres, material escolar, sempre degudament justificats.

•

Compra, preparació i entrega, per part dels nostres voluntaris vestits de Reis Mags,
de lots de joguines durant la Nit de Reis als nens menors de 12 anys d'unes 25
famílies beneficiàries del nostre programa d’aliments.

•

Entrega de roba i articles per a infants de segona mà (cotxets, bressols) a les
famílies del nostre programa d'aliments, segons disponibilitat.

Tipologia dels beneficiaris: Famílies nombroses, amb varis membres a l'atur, alguns de
llarga durada i sense subvenció, sense recursos i/o en perill de desnonament.
Famílies monoparentals, mares amb 2 ó més fills al seu càrrec.
Parelles molt joves amb nadó i sense feina.
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Persones soles i ancians sense suport, matrimonis grans amb pocs recursos i actualment
amb fills i néts al seu càrrec.

Lloc de realització: Totes les activitats descrites s'han dut a terme des d'El Rebost de
Terrassa, en col.laboració amb altres entitats, amb la coordinació de Creu Roja Terrassa.
Avaluació: Els treballadors socials sota la direcció del Cap d'Atenció Primària de l'Àrea
de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social de l'Ajuntament de Terrassa poden
avaluar i validar les activitats descrites i el grau de satisfacció dels beneficiaris.
Contacte: Xavier.folch@terrassa.cat

6. RECURSOS HUMANS
Actualment tenim 40 voluntaris col.laborant de forma totalment desinteressada que
realitzen les diferents tasques per a dur a terme el projecte: gestió de compra dels
productes, preparació i entrega dels lots, control de stocks, documentació, comptabilitat,
correspondència, elaboració de la memòria, pressupost, gestió de subvencions, reunions,
llibre d'actes, promoció i difusió del projecte, coordinació del voluntariat, etc.
No tenim cap persona contractada.

7. ENTITATS QUE HAN COL.LABORAT EN EL PROJECTE 2015
Ajuntament de Terrassa
ICASS - Generalitat de Catalunya
Fundació CREATIA
Fundació Obra Social La Caixa
Fundació Privada Terrassenca Sant Galderic
Socis i donants privats
Fundació Mina - Aigues de Terrassa (entregues d'aliments)
Banc dels Aliments de Barcelona
Campanyes ciutadanes com 'Omplim El Rebost', escoles, etc.
"Gran Recapte" de Juny i Novembre

8. BALANÇ ECONÒMIC 2015
INGRESSOS
Donatius
Quotes Socis
Subvenció Ajuntament Terrassa
Subvenció Generalitat Catalunya
Subvenció Fundació Creatia
Subvenció La Caixa
Subvenció Fundació St. Galderic
Premi Grossa Cap d'Any 2014

1.720,8.607,48
3.322,1.987,8.000,2.500,999,97
1.227,3

Venda Loteria Grossa Cap d'Any 2015
TOTAL
Aportació de fons propis

625,28.988,45 €

.........

TOTAL

4.912,54 €
33.900,99 €

DESPESES
Compra d'aliments
Ajuts econòmics a famílies
Despeses bancàries
Despeses voluntariat
Assegurança i Quota FCVS
Despeses varies
TOTAL

23.700,80
8.812,79
80,21
688,43
442,40
176,36
33.900,99 €

9. FINANÇAMENT DE GENT SOLIDÀRIA - ANY 2015
Finançadors

Import Euros

Percentatge

Entitats públiques

I.C.A.S.S. (Generalitat)
Ajuntament de Terrassa

1.987
3.322

5,86 %
9,80 %

Entitats privades

Fundació CREATIA
La Caixa
Fundació P. St. Galderic

8.000
2.500
999,97

23,60 %
7,37 %
2,95 %

Fons privats

Donatius i quotes socis
Fons propis

10.327,48
4.912,54

30,46 %
14,50 %

Activitats captació fons

Premi La Grossa 2014 i
venda Loteria La
Grossa Cap d'Any 2015

1.852

5,46 %

33.900,99

100,00 %

TOTAL

Terrassa, 20 de gener de 2016
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