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“ Formació pel 4t Món”
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QUI SOM?
EQMON, associació pel Quart Món. Una associació sense ànim de lucre que vol donar resposta a les necessitats que tenen les famílies
amb fills que viuen en situació d’exclusió a la ciutat de Barcelona, en l’anomenat Quart Món.

PER QUÈ EL “QUART MÓN”?

C/

•

Perquè a la ciutat de Barcelona i rodalia hi ha barris on viuen moltes famílies que pateixen situacions d’exclusió social per manca de treball,
d’habitatge, problemes de salut, dificultats per regularitzar la seva situació legal... i, per tant, mancades d’una seguretat física, psicològica i social,
d’un benestar personal i una participació en l’entorn que facin possible la millora del seu benestar i el dels seus fills.

•

Perquè és actualment l’únic recurs d’aquestes característiques al districte de l’Eixample i barris propers.
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QUÈ FEM?
Formació pel 4t Món és un projecte que es basa en la iniciació a un procés d’inserció sociolaboral a partir d’una oferta formativa en dues temàtiques
pràctiques i un acompanyament individualitzat dels usuaris. Aquesta oferta formativa consisteix en una formació basada en dos itineraris de formació: un
curs de neteja en empreses i cura de la llar, amb l’objectiu principal que els assistents al curs obtinguin els coneixements bàsics per portar a terme les
tasques bàsiques de neteja d’oficines i llars, així com l’organització de les tasques domèstiques i el rentat , assecat i planxat de la roba així com nocions
de de cuina bàsica; i un curs de costura, on es proporciona als assistents els coneixements per fer arranjaments bàsics a la roba i iniciar-se a utilitzar la
màquina de cosir i el patronatge.
Un cop finalitzat el curs de formació per les participants de l’itinerari de neteja son derivades per realitzar les pràctiques en una empresa de Neteja amb la
qual tenim un conveni signat per tal de consolidar els conceptes treballats i poder facilitar experiència en el sector.

OBJECTIUS
•
•
•
•

C/

Formar persones adultes en situació d'exclusió en dues temàtiques concretes com a punt de partida per a futurs itineraris d'inserció.
Treballar hàbits de relació i organització personal i familiar.
Fomentar l'autonomia de les famílies.
Treballar les competències transversals per a la recerca de feina.
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POBLACIÓ DESTINATARIA
La Formació pel 4t. Món va adreçada a persones amb un interès elevat en formació, amb motivació per cercar feina, que no poden accedir a formacions
reglades per desconeixement de l’idioma, situació econòmica, estudis o situació legal.
Durant el 2016 hem rebut un gran increment de peticions encara que no totes s’han vinculat al projecte, de les 64 peticions, 29 procedeixen dels Centres
de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona de diferents barris de la ciutat com Baix Guinardó-Can Baró, Cotxeres de Sants, Les Corts, Guineueta,
La Marina, Sant Martí Verneda, Garcilaso..., en segon lloc trobem els serveis socials de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet i com a novetat
aquest any el Programa de noves famílies: Reagrupament Familiar ubicats a diferents barris de la ciutat i els serveis de SISFA-ROM que treballen amb la
comunitat Romanesa i SAS-ABITS del Departament de Feminismes i LGTBI. De l’Ajuntament de Badalona ja havíem rebut derivacions l’any passat.

Serveis que ens deriven

Nombre de usuaris

Serveis socials d’atenció primària de Barcelona (CSS)
Programa Noves Famílies: acompanyament Reagrupament Familiar
SiSFA ROM, SAS-ABITS
Serveis socials Ajuntament de Badalona
Serveis Socials Ajuntament de Santa Coloma Gramanet
Altres associacions: “La Formiga”, ABD, Caritas, In Via...
TOTAL
C/
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Nombre de usuaris
Edats

Nombre de usuaris

Pakistan

8

Marroc

17

Espanya

13

Romania

3

Republicà Dominicana

4

Equador

2

Nigerià

4

Brasil

2

SITUACIO LEGAL

Filipines

2

Permís de Residencia

1

Bolívia

1

Permís de R. i Treball

35

Perú

1

Situació no regularitzada

Armènia

1

Mauritània

1

Mali

1

Veneçuela

1

Nepal

2

Guinea

1

Menys de 20 anys

6

21 a 30 anys

20

31 a 40 anys

29

+ 40 anys

8

Itinerari escollit

Nombre de participants

4

Nombre de participants

Taller de neteja

21

Taller de costura

16

ELS DOS TALLERS

3

TOTAL
C/
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La majoria d’usuaris procedeixen del Marroc, seguides del nostre país i a continuació del Paquistà. La resta de diversos països d’arreu del món com a
novetat podem destacar Armènia, Veneçuela, Filipines, Romania i el Nepal, d’edats compreses entre 31 i 40 anys, seguides de 21 a 30 anys, essent
minoria les menors de 20 anys, en línia al perfil que teníem anys anteriors. La situació legal es regular en la majoria dels casos tenint el permís de
residencia i treball doncs son persones que ja han treballat anteriorment i això els hi facilita també les pràctiques laborals que aconsellem facin amb
l’empresa de neteja amb la que tenim el conveni. El itinerari principalment escollit es el de neteja doncs es el que ofereix més possibilitats de trobar feina,
encara que moltes també s’inscriuen al de costura només començar o en el següent trimestre.

FORMACIÓ PEL QUART MÓN
A inici d’aquest any 2016 recuperem l’espai en el que havíem desenvolupat anteriorment el projecte matern-infantil i de formació, essent aquesta al
carrer Consell de Cent, 118 3r 2ª. L’espai s’adapta a les necessitats del projecte de formació en quant a la disposició del mateix, tenint una zona
reservada per la formació de costura dins l’espai comú, amb 4 màquines de cosir i estants disponibles amb el material necessari, i la resta d’espai comú,
incloent cuina i bany, per aprofitar per la formació de neteja. A més s’ha creat una sala diferenciada destinada a l’espai de guarda dels infants que es
puguin acollir en funció de demanda amb el mobiliari necessari, per tenir una cura adequada i un espai d’esbarjo amb joguines adaptades a les diferents
franges d’edat (0-3 anys) dels infants dels que ens fem càrrec durant la durada del curs de formació a la que assisteixen les mares.

C/
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El criteri de selecció una vegada rebem les derivacions de les diferents entitats especialitzades, té com a objectiu el ple aprofitament de la formació per
part de la persona usuària, pel que establim prioritat, sobre tot en el cas de neteja, a persones que disposin de situació administrativa regularitzada i
vulguin fer les pràctiques professionals que el curs de neteja ofereix. Aquest criteri no és imprescindible en el cas de la formació de costura donat que no
hi ha pràctiques, però es té en compte en funció del volum de la demanda. Procedim amb una entrevista a les persones interessades, a fi de poder-los
ampliar la informació sobre la dinàmica del curs i valorar l’interès i predisposició que té per dur-lo a terme, ja que es tracta d’una via directe d’observació
en aquest sentit. Finalment configurem els grups, contactem amb les persones seleccionades i informem en els seus referents de la selecció o no de les
persones que han derivat i els motius.
Pel que fa als horaris del curs es manté la franja de 10.00 a 13.00 per ambdues formacions, canviant els dies destinats a cada formació que inicialment
eren els dilluns i dijous per costura i dimarts per neteja durant la formació de gener a març i essent a la convocatòria del mes d’abril i setembre els dilluns
destinats a la formació de costura i dimarts i dijous per neteja domèstica i d’empresa. Tanmateix, els cursos segueixen sent trimestrals (gener-març; abriljuny; setembre-desembre), essent una mitja de 70 hores les que realitzen al finalitzar el trimestre.

VINCULACIÓ a la Formació 4t. Món

C/

Nombre
de
participants

Realitzen el curs

29 (47%)

L’inicien però no l’acaben

11 (17%)

No l’arriben a iniciar...

24 (38%)
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De les 40 persones que compleixen amb els requisits i tenen la motivació per començar el curs, 29 son les que es vinculen i el finalitzen, però 11 l’inicien i
després l’abandonen per diversos motius: problemes familiars greus, malaltia, troben feina per hores, marxen al país d’origen, recerca de habitatge, etc,
en trobem 24 que no arriben a iniciar la formació tot i ser seleccionades per fer-ho.
El perfil de participants en quant a sexe es manté en la mateixa línia que les convocatòries d’anys anteriors sent bàsicament de dones però amb la
novetat de la participació d’un home en la convocatòria de setembre a desembre de 2016 inscrit tant al curs de neteja domèstica i d’empresa i d’iniciació
a costura i patronatge. Pel que fa a les dones participants la majoria tenen càrregues familiars, perquè estan soles, divorciades, monoparentals o perquè
la parella està de baixa o té alguna incapacitat que l’impedeix treballar, pel que tot el pes recau sobre elles tan la cura dels fills com la recerca de feina.
Tots els participants reben algun ajut dels serveis socials que els atenen. La malaltia d’algun fill els ha dificultat ocasionalment l’assistència al curs ja que
no disposen de xarxa social que els pugui substituir en aquestes ocasions.
El país d’origen segueix sent un punt que atorga gran diversitat als grups que han anat participant a les diferents convocatòries, essent principalment
persones d’origen marroquí (sobre tot a neteja), llatins i pakistanis (a costura), seguit d’origen africà, altres nacionalitats europees i espanyola en darrer
terme. La majoria porten més de 3 anys al nostre país. Això contrasta amb el nombre total de peticions rebudes on el ranking es Marroc, Espanya i
Pakistan (veure pag. 5).

C/
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Aspectes importants de la dinàmica diària
En quant a l’assistència, la valorem positivament pel que fa a les 29 persones que van finalitzar el curs, i tret d’alguna excepció, en general ha estat
bona, així com la puntualitat o el fet d’avisar i justificar la no assistència. Som rigorosos en aquest aspecte així que tret que sigui per motius justificats i
sota previ avís, el fet de faltar 3 vegades de manera injustificada i sense avisar és motiu de baixa per donar oportunitat a les persones que romanen a la
llista d’espera.
El treball en xarxa amb el referent derivador es constant des de l’inici. L’educadora el manté informat en tot moment de l’assistència, participació,
seguiment o del que pugui ser rellevant per l’acompanyament del usuari. Cal dir que la comunicació és constant i fluida entre educadora i tallerista per
tal de seguir el plantejament del curs en quant a continguts a tractar, valorar la cohesió del grup i la seva dinàmica. També destaquem les relacions entre
el participant i l’educadora, aquesta fa un acompanyament no sols en l’aspecte formatiu sinó també en allò que pugui sorgir i que el propi usuari vulgui
compartir de caire mes personal.. Així doncs, procurem establir comunicació en tots els sentits direccionals dels agents participants dins el projecte
(direcció, educadora, talleristes i participants). En aquest sentit dotem d’importància l’aturada que fem per esmorzar conjuntament, ja que representa un
espai de trobada on intercanviar vivències, experiències de caire divers, d’opinió i participació, fet que facilita l’apropament i el vincle en un clima de
familiaritat i així també conèixer una mica millor els punts de vista de cadascú, treballar l’assertivitat i respecte cap a la forma de fer i ser diferent a la
nostra, així com conèixer, una mica millor a cadascun dels participants i poder detectar i obrir canal de comunicació si hi ha alguna problemàtica.
Aprofitem l’acomiadament del curs per fer un esmorzar on tothom participa portant alguna especialitat culinària del seu país i es fa l’entrega de
diplomes, on tots els presents (companys, talleristes, educadora i directora) aplaudim i felicitem a cadascun dels participants,. En el diploma
s’especifiquen els itineraris que han seguit i els continguts treballats. És un moment important ja que els/les participants veuen en el certificat els objectius
treballats i assolits, fet que els enriqueix. L’educadora els hi fa el retorn del seu procés formatiu i els convida a reflexionar sobre la seva pròpia evolució i
valoració de la formació, així com suggeriments per millorar el projecte. Les portes es deixen obertes a qüestions, dubtes, participació a d’altres itineraris
i orientació a possibles insercions laborals.

C/
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Itineraris
Ø Neteja
Hem comptat amb dues talleristes de neteja, una va estar els 2 primers trimestres i l’altre el tercer trimestre. Les dues son professionals del sector i ja
havíem fet classes en altres entitats.
Els grups estan formats per 8 participants, tot i que el curs finalitza amb 7 persones en les convocatòries de gener i abril, i 6 en la de setembre.
Tanmateix, hem seguit el cànon d’incorporar persones en llista d’espera en cas de donar-se alguna baixa durant el primer mes des de l’inici del curs,
considerant que aquesta nova entrada encara te temps per adaptar-se i aprendre el contingut que es pugui haver treballat fins aquella data.
El curs segueix una metodologia essencialment pràctica on les participants aprenen a netejar i estan dirigides per la tallerista en el treball dels diferents
espais i variats tipus d’ objectes com mobles, vidres, escales, banys, cuines, etc... així com aspectes bàsics i igualment importants com són l’organització
i l’ordre de neteja, coneixement de les propietats dels productes per saber quin ha de ser el seu ús i possibles contraindicacions, aprendre a rentar i
planxar correctament i nocions de cuina bàsica, així com “parar” correctament una taula que serà d’utilitat si el marc de treball és domèstic. Durant les
classes se les va corregint perquè vagin perfeccionant les tècniques, d’aquesta manera es va avaluant l’evolució de les participants. L’ultima setmana del
curs es fa una prova teòrica sobre la utilització adequada dels productes, nocions de PRL (riscos laborals) i del rentat i planxat de la roba, així com pautes
d’organització, etc... i un altre de pràctica per valorar si s’han assolit els objectius de la programació.
Practiques laborals: 15 persones han estat derivades a l’empresa Mullor S.A. amb la que tenim conveni per dur a terme les pràctiques externes de les
persones que superen la formació amb èxit. La coordinadora de Mullor els hi busca el centre que encaixi amb l’horari que elles tenen disponible i també
te en compte on viuen per facilitar el desplaçament. Aquest encaix no sempre es possible i se’ls hi demana que s’adaptin doncs així serà quan trobin una
feina. D’aquestes 15 persones, 9 no les han iniciat per motius diversos com: la manca de xarxa per conciliar horaris amb la cura dels fills, considerar que
les pràctiques haurien de ser remunerades, inicien una feina o bé per qüestions de salut. Tres les han iniciat però no finalitzat per raons culturalsreligioses, de salut i personals, i han finalitzat el procés tres obtenint una valoració molt positiva del mateix per part del supervisor del centre on han dut a
C/
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terme les pràctiques. Les pràctiques les han dut a terme a centres com Centre Comercial Heron City, La Pedrera i European University.

PRÀCTIQUES EN EMPRESA

Nombre
de
participants

Participants derivades

15

No iniciades per motius diversos

9 (60%)

Iniciades i no finalitzades

3 (20%)

Finalitzades amb èxit

3 (20%)

La durada es de 80 hores, que realitzen en un mes. Allà aprenent a utilitzar maquinaria especifica de neteja industrial, a treballar en grup i tècniques de
neteja especifica que es du a terme en les petites i mitjanes empreses. La supervisora del centre avalua el procés formatiu i l’aprenentatge de continguts
que tenen el compte les competències treballades, a més d’altres aspectes actitudinals que poden influir en l’aprenentatge per part de la alumna.
A principi de curs l’empresa Mullor ens va demanar que impartíssim els coneixements de Prevenció de Riscos Laborals doncs els centres els hi
demanaven un certificat conforme tenien aquests nocions de PRL. Vam destinar dues classes de dues hores per instruir en el grup sobre els factors de
risc i la seva prevenció, les normes bàsiques d’actuació en cas d’emergència i les obligacions i responsabilitats del treballador i l’empresa.

C/
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Ø Costura
Com a conseqüència d’una disminució de la demanda, agrupem en els participants en un únic dia (dilluns). Els grups son de 7/8 persones màxim per
poder atendre els diferents nivells de forma més acurada. A la segona convocatòria acaben el curs 4; i el mateix passa al tercer trimestre. Doncs pel
camí s’han anat produint baixes no per falta d’interès en la formació sinó per motius personals (salut, mobilitat geogràfica i inici de feina) que els han
obligat a abandonar el curs. A diferencia d’altres convocatòries anteriors de costura aquest any no hem tingut llista d’espera per poder cobrir les
vacants.
Establim una planificació detallada de les peces a confeccionar a inici de curs, una vegada feta la prova de nivell per tal d’enfocar la dinàmica del
curs i adequar-nos als diferents nivells que poden haver-hi. En qualsevol cas, sempre es treballen aspectes bàsics de costura, ja que considerem que
són els coneixements mínims i essencials per cosir, com són saber posar una cremallera, cosir un botó, conèixer les diferents tècniques de costura i
vocabulari específic, així com el funcionament de la màquina de cosir. Tots aquests aspectes es treballen i progressen al llarg del curs augmentant la
dificultat paulatinament a través de l’elaboració d’un simple moneder o una funda per una agenda, fins la confecció d’una bossa folrada i una motxilla
feta de diferents peces de tela (Patchwork), així fins arribar a treure el patró per fer un vestit.
Paral·lelament al procés d’aprenentatge, aquest 2016 hem seguit confeccionant les bosses amb el logo per a la botiga Hansel & Granel, així com a
novetat s’han confeccionat bosses fetes amb roba de sac que ens ha proporcionat i encarregat la mateixa botiga, que alhora destina un 1% de les
seves vendes a la nostra associació. La tallerista va dissenyar un nou model de bossa més petita que va ser venuda a la botiga Casa Artesa de
Barcelona i la botiga Miquetes de Terrassa, totes elles de productes a granel. Pensem què aquesta producció beneficia tant en els participants com a
la pròpia associació doncs els hi permet aprendre a treballar en cadena i per EQMON es una finestra on es visualitza la feina que fan els usuaris i
obté uns petits beneficis econòmics que contribueixen a finançar la compra de material necessari pels cursos, així com reparacions de màquines de
cosir, etc...
C/
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Ø “Castellano aplicado a la búsqueda de empleo”
Arribat a l’equador del 2016 vam percebre que hi havia moltes persones que participaven al projecte que no disposaven d’un nivell bàsic de castellà
i/o català, i tampoc disposaven de les eines necessàries per iniciar o centrar el procés de recerca de feina. Es per això que obrim un dia mes de
formació (dimecres) i el destinem a treballar aquests aspectes a participants de les formacions de neteja i costura que teníem apuntades.
S’inicia el mes d’octubre i la programació es va centrar en treballar primerament aspectes lingüístics del castellà, com per exemple vocabulari de la
vida quotidiana, elaboració i coneixement de frases rutinàries i conjugacions de temps verbals. Vam considerar que era insuficient i vam ampliar el
programa amb coneixements de vocabulari mes específic per a la recerca de feina, escenificació de diàlegs per la preparació a una auto
candidatura, presentació a una entrevista de feina, l’elaboració del currículum, carta de presentació, recerca de canals per possibles “ofertes de
feina”, etc...
La demanda va ser escassa però suficient per fer un grup, tot i que finalment la vinculació va ser mínima i tan sols una persona assistia a les
classes, això ens va fer plantejar-nos un canvi i degut a que la convocatòria presentada al desembre va ser molt demandada vam decidir obrir un
altre grup de costura i oferir de forma particular i puntual orientació i ajut per elaborar el CV, resoldre dubtes sobre recerca de feina i possibles
derivacions a d’altres entitats dedicades a la inserció laboral.
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Espai de guarda
La demanda per l’espai de guarda ha baixat considerablement, fet que ha permès una millor atenció als infants atesos per part de dues voluntàries
alhora, durant les tres hores de durada de la formació, en un espai que es prou ampli i amb tot l’equipament necessari. En definitiva, el nombre d’infants
atesos durant aquest 2016 es redueix a 10, essent 3 menors d’un any i 7 els menors amb edats compreses entre 1 i 3 anys.
L’espai de guarda es va començar oferint nomes els dos dies de neteja però al veure que algunes participants també s’apuntaven al de costura vam
ampliar els dies, adaptant-nos a les seves necessitats, doncs aquest servei es un valor afegit al projecte formatiu, doncs facilita la conciliació familiar en
aquells que encara no tenen plaça a la llar d’infants.
Finalitzem l’any tenint espai de guarda per tots els dies que hi havia formació, es a dir tres dies a la setmana.

FAN US DE L’ESPAI DE GUARDA

Nombre
d’infants

0 a 12 mesos

3

1 a 3 anys

7

+ de 3 anys

0

Total
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Treball en xarxa-Inserció laboral
Acompanyem als participants en la recerca de feina, elaboració de currículums i derivacions a d’altres formacions amb l’ajut dels professionals de
la Fundació Emprèn, a través del Programa Incorpora de la Fundació “La Caixa”.
Les participants que ens fan demanda de recerca de feina i que han finalitzat els cursos satisfactòriament amb nosaltres valorem la possibilitat de derivarlos a peticions que ens arribem de particulars o d’alguna empresa col·laboradora i amics de l’associació per treballs de neteja. Tres particulars i una
empresa han tingut entrevistes amb 7 participants. Han trobat feina a traves nostre 2 que actualment treballant a cases particulars amb contracte. Les
altres 5 han trobat feina pel seu compte.
Hem conegut una associació “Anem per Feina” que treballa des de fa més de 15 anys en la inserció laboral amb un col·lectiu com el nostre i a partir del
2017 derivarem els nostres usuaris perquè els puguin acompanyar dins del seu “programa d’inserció social mitjançant la inserció laboral de col·lectius
amb especial dificultats”. Les demandes de feina que ens vagin arribant també les derivarem cap a dita associació.
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L’ATELIER DE L’EIXAMPLE
Una iniciativa sorgida d’una amiga de l’associació per donar a conèixer la feina que fem alhora que s’aprofitava una estructura ja en funcionament com es
la formació en costura. A la mateixa associació es van oferir classes d’introducció al Patchwork a qui estigues interessat en aprendre a cosir un dia a la
setmana amb la mateixa professora que imparteix les classes per les usuàries d’EQMON. El donatiu anava destinat a finançar a la professora i a comprar
el material necessari pel taller de costura de la Formació pel Quart Món. La difusió per trobar alumnes va ser via mail, i via FB. En total es van impartir 22
classes de dues hores, i van participar nou alumnes, tres de les quals van realitzar més d’un curs... Els coneixements de l’alumnat al iniciar el curs va ser
divers, des de primerencs fins coneixement bàsic en l’ utilització de la maquina de cosir. La valoració ha estat molt positiva per part de l’alumnat, la
professora i de la pròpia entitat.

VOLUNTARIS
Els talleristes, son els voluntaris escollits per donar les classes. Van ser escollits per la directora i l’educadora doncs es buscaven professionals que
tinguessin coneixements de la matèria a impartir, que es comprometessin amb l’horari establert i aportessin els seus coneixements per elaborar contingut
del currículum, habilitat per ensenyar i conduir el grup de les participants. La valoració és molt bona perquè s’han complert els objectius, han adquirit un
vincle amb les mares, i han disposat d’un compromís elevat en el projecte. El perfil son dones entre 50 i 60 anys que s’han dedicat professionalment a
l’ensenyança d’aquestes matèries o que per hobby tenen suficients coneixements per ensenyar.
Vam iniciar l’any amb una nova voluntària de costura com a responsable del grup amb el suport d’un altre que forma part del grup de voluntaris des de fa
mes de quatre anys. Pel que fa a la tallerista de neteja també va sorgir de donar veus entre els amics i col·laboradors d’EQMON, encara que també
havíem penjat un anunci a la web de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Va continuar amb nosaltres fins el juny. El setembre es va incorporar un
altre que segueix actualment amb nosaltres i que imparteix les dues formacions.
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Tipologia

Nombre de voluntaris

Tallerista de costura

3

Tallerista de neteja

2

Espai de Guarda

3

TOTAL

8

Els voluntàries de l’espai de guarda es van escollir tenint en compte la seva experiència amb nens, la iniciativa, les ganes i el compromís. El perfil son
noies joves que compaginen els seus estudis o altres feines amb el voluntariat, estudis relacionats amb la infància o no però que es dediquen
professionalment a cuidar-ne.
A l’espai de guarda vam comptar amb una persona molt vinculada a EQMON que va ser primer usuària, després empleada i ara va estar de voluntària
tant a l’espai de guarda com donant un cop de mà al taller de costura. El primer semestre vam tenir mes nens i es per això que els cuidaven 2
voluntàries, encara que només vam oferir l’espai de guarda els dos dies que s’impartia Neteja, en canvi l’últim trimestre vam ampliar un dia que coincidia
amb la formació de Costura, però el nombre de nens va disminuir. I una sola voluntària es feia càrrec d’ells.
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EQUIP DE TREBALL
Junta Directiva:
PRESIDENT: Miguel Campo , VICEPRESIDENT: Jaime Agustín, SECRETARI: Jordi Martorell, TRESORERA: Núria Ametlla, VOCAL: Rafael Patxot

Directora: Núria Ametlla
Educadora Social i coordinadora projecte: Gemma Martín
Voluntaris Talleristes: Anna, Montse V., Maria Elena i Mari
Voluntaris Espai de Guarda: Adela, Claudia G., Claudia R., Melissa
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Els comptes
DESPESES

2015

2016

INGRESSOS

2015

2016

Recursos Humans

52%

42%

Fons privats

Compres i subministraments

12%

24%

Socis i donants

24%

42%

Lloguers i assegurances

4%

32%

Esdeveniments

15%

19%

Imprevistos

32%

2%

Entitats privades

38%

22%

TOTAL €

42M

21M

Fons públics
Ajuntament, Generalitat,
etc

22%

17%

TOTAL €

42M

17M
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Els comptes
Iniciem l’any 2016 desenvolupant el projecte Formació pel Quart Món en el local on havíem estat amb anterioritat portant a terme els dos projectes: Maternoinfantil i
l’actual de Formació. Deixem enrere l’any 2015 que va ser de transició tant pel que fa al nombre de projectes, a l’equip i al local on estàvem ubicats.
El projecte Formació pel Quart Món te un pressupost inferior als projectes anteriors, encara que s’ incrementa el nombre de beneficiaris total/any. Aquesta situació
encaixa millor amb el tamany reduït de la nostra organització i la capacitat de recaptar fons, tant pel que fa a les aportació privades com a les subvencions de les
administracions públiques.
Les despeses han estat de €21,132€, la mitat de les despeses 2015 que es l’objectiu que ens vàrem marcar quan vam cedir l’altre projecte.
a) Pel que fa a la partida de Recursos Humans, ha hagut una clara davallada doncs s’ha reduït el nombre d’hores destinades al projecte i nomines d’empleats
que estaven en el projecte cedit. Ara la despesa correspon a l’educadora social i a les talleristes-professores dels itineraris de neteja i costura.
b) Respecta a compres i subministraments s’ha produït un augment doncs al haver recuperat el local, ens hem donat d’alta de l’aigua, llum i telèfon. També el
trobar-nos l’espai buit hem hagut de comprar taules, cadires, maquines de cosir, mobiliari per l’espai de guarda, etc…
c) Tornem a ser els arrendataris del local, amb la conseqüent despesa del lloguer i de les assegurances que cobreixen l’espai i les persones vinculades al
projecte així com en els voluntaris.
Els ingressos han estat de €17,412, insuficients per cobrir el total de despeses. De la partida d’esdeveniments s’han aconseguit menys fons per caure en festiu la
diada de Sant Jordi i perquè hem obtingut menys quantitat de les subvencions de les administracions públiques. Aquest resultat de 4.000€ negatiu ha estat cobert amb
fons propis. La venda de bosses confeccionades en el taller de costura i les classes de l’Atelier en ha permès poder disposar d’una petita quantitat per les despeses en
material de costura. Tenim molta confiança en donar continuïtat al projecte Formació pel 4t Món durant els propers anys. Els bons resultats en la formació de persones
amb especials dificultat ens animen a continuar la recerca de fons que ens permetin continuar la tasca que fem. Us agraïm la confiança i la fidelitat a tots aquells que
continueu col·laborant generosament amb EQMON.
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Escrit del President
Benvolguts socis, col•laboradors, AMICS, voluntaris i educadors d’EQMON.
Acabem de tancar l’exercici 2016 i, com cada any, el primer deure d’aquest escrit ha de ser el
d’agrair-vos com sempre el vostre suport a la tasca que des de fa vuit anys realitza la nostra
associació.
Aquest any hem consolidat el nostre Projecte Formació pel 4t Món, un projecte educatiu i de
formació destinat a persones que difícilment podrien accedir a formacions reglades per motius
diversos (idioma, estudis, situació legal, cost econòmic).
Desenvolupem dos itineraris de formació en neteja (d’empreses i cura de la llar) i en costura,
complementant aquesta tasca educativa amb un espai de guarda per atendre als infants dels
participants així com ajudant-los en la seva formació lingüística i en la recerca de feina.
L’encert d’aquest nou projecte el podem comprovar al comparar el nombre de les persones que han
pogut beneficiar-se de la nostra iniciativa. De les vint-i-quatre persones que van participar l’any
passat, aquest dos mil setze n’hem passat a seixanta-quatre peticions ateses de les quals quaranta
han iniciat el curs i vint-i-nou l’han acabat plenament.
Aquest nou projecte seria impensable sense la intervenció dels voluntaris dels tallers de neteja
i costura i dels de l’espai de guarda, els quals, amb la seva dedicació, representen els valors de
servei desinteressat al proïsme que són la base de la nostra Associació.
Moltíssimes gràcies.
Miguel A. Campo Güerri.
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AGRAÏMENTS
Ø Socis i col·laboradors
Ø Voluntaris i educadors
Ø Ajuntament de Barcelona
Ø AMPA i Direcció de l’Escola Thau de Barcelona: Sant Jordi 2016
Ø Federació Catalana del Voluntariat Social www.voluntaris.cat
Ø HANDSEL & GRANEL “PRODUCTES A GRANEL”
Ø MULLOR S.A WWW.MULLOR.COM
Ø Fundació EMPREN
Ø BOTIGA CASA ARTESA i SABOR A Miquetes
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