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Acompanyament i inclusió

Conjunt de programes adreçats a persones
vulnerables per promoure la seva inclusió
social i comunitària.

Recursos Residencials

Oferim atenció a les persones i unitats
familiars amb dificultats de desenvolupar-se
de forma autònoma a casa.

LA FUNDACIÓ EN XIFRES

Defensa Jurídica

Programa d'assessorament i defensa
jurídica adreçat a persones amb trastorn
mental i als seus familiars.

Respir familiar

Oferim atenció a les persones i unitats
familiars amb dificultats de desenvolupar-se
de forma autònoma a casa.
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Som una Institució privada sense afany de lucre que neix l'any 2011 per crear,
gestionar i desplegar programes adreçats a persones en risc d'exclusió social.
Treballem per generar complicitats i promoure la corresponsabilitat per millorar les
condicions de vida de les persones més vulnerables.

QUÈ FEM?

Evolució global interanual (2008-2012)
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BENVINGUDA

Benvinguts a la Memòria 2012 de Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials, entitat amb compromís social que forma part del Grup
Sant Pere Claver. Som una Institució privada sense afany de lucre que va néixer l'any 2011 per crear, gestionar i desplegar programes
adreçats a persones en risc d'exclusió social. Treballem per promoure al màxim l'autonomia i corresponsabilitat dels usuaris per millorar així
la qualitat de vida de les persones més vulnerables.

En el decurs d'aquest 2012, la fundació ha començat a gestionar la Residència Tres Pins, que ofereix 27 places residencials per a persones
amb discapacitat intel·lectual i trastorn de conducta i es tracta d'un servei d'acolliment residencial amb caràcter permanent o temporal, però
substitutori de la llar, que ofereix atenció integral a les activitats bàsiques de la vida diària de les persones que atenem. L'equipament també
disposa d'un Centre de Dia per la mateixa tipologia d'usauris i que també va iniciar la seva activitat en el darrer trimestre del 2012.

L'any 2012 hem començat a desplegar el nou Pla Estratègic 2012-2015 del Grup Sant Pere Claver que defineix com a prioritari la
consolidació del creixement i la capacitat d'adaptació als nous reptes socials, econòmics i de l'entorn social. Volem seguir esdevenint una
organització accessible, propera, dinàmica i innovadora envers les persones més vulnerables de la nostra societat.

En el decurs dels propers mesos l'entitat integrarà nous serveis i programes socials del Grup Sant Pere Claver al mateix temps que iniciarà
nous projectes amb una voluntat clara de treballar molt arrelats en el Districte de Sants Montjuic de Barcelona amb vocació d'atendre
necessitats socials d'aquest territori.

Som conscients que en l'actual context econòmic i social són grans les necessitats i escassos els recursos. Pel creixement i consolidació de la
nostra entitat ens caldrà treballar des del de compromís i confiança envers els nostres usuaris, la nostra raó de ser, i a la vegada també des
de l'agraïment envers els professionals que fan possible, dia dia, la nostra missió.

Confiem que aquesta Memòria 2012 sigui del teu interès i restem oberts a qualsevol suggeriment que ens permeti millorar.

Moltes gràcies. Ben cordialment

Alfred Moreno, President Carles Descalzi, Gerent
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PATRONAT I EQUIP DIRECTIU

Patronat
President: Alfred Moreno 
Vice-President: Jordi Romeu 
Secretaria: Montserrat Fernandez 
Vocal 1: Isabel Montraveta 
Vocal 2: Serge L. Bourgeois

Gerent
Carles Descalzi, Gerent

Equip Directiu
Joaquim Corral, director de la Fundació Serveis Socials
Marisa Garcia-Duran, coordinadora Serveis Socials
Raúl Alcázar , coordinador Recursos Residencials

Serveis Centrals
David Llongueres, Coordinador Assistencial 
Irene López, Secretaria de Direcció 
Elisabet Juan, Directora Tècnica
Elisenda Codina, Directora financera
Jose Manuel Barbero, Director de Recursos Humans
Pepa Picas, Directora Jurídica
Mariona Amorós, Directora d'Informàtica 
Marta Garcia, Directora de Serveis Generals i Manteniment
Jordi Burgarolas, Director Màrketing Social
Júlia Ribó, Directora de Comunicació
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QUALITAT I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Des de l'Àrea de Direcció tècnica i qualitat també hem treballat en:

Implantació del Nou Pla Estratègic del Grup Sant Pere Claver 2012-2015, utilitzant el Model Europeu d'excel·lència "European
Foundation for Quality and Management" (EFQM).

Assoliment de la Certificació en base a la Norma ISO 9001:2008 de les tres fundacions del Grup Sant Pere Claver, incloent per primera
vegada la Fundació Serveis Socials i la Fundació Lluís Artigues.

Realització de l'Auditoria de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) a les tres fundacions i paral·lelament realització de
formació sobre la LOPD a tot l'equip de professionals del Grup Sant Pere Claver.

Creació del Comitè d'Ètica Assistencial del Grup Sant Pere Claver , un òrgan consultiu creat pel Grup Sant Pere Claver, per
analitzar i assessorar en la resolució dels possibles conflictes amb implicacions ètiques i deontològiques derivades de la labor
assistencial.

La institució segueix treballant en l'àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa:

La política de RSC a Sant Pere Claver està liderada per una comissió multidisciplinar que integra varis professionals i s'estructura en tres
àmbits: corporatiu, social i mediambiental. Tots aquests àmbits amb accions tant a nivell intern com extern pensades i dirigides als
diferents grups d'interès.

Dins de l’àmbit Corporatiu hem desplegat convenis de col·laboració i acords amb entitats per oferir als professionals, usuaris i familiars
avantatges socials.

Dins de l’àmbit social, hem desplegat les següents accions internes dirigides als professionals:

Projecte Nòmina Solidària (projecte de Teaming) entre els professionals de la institució amb l’ONG Noves Tecnologies per l’Àfrica on
hi col·labora un membre de la institució.

Organització del cicle de Conferències d’Actualitat (Converses), xerrades divulgatives i gratuïtes adreçades als veïns/es del
Poble-Sec.

Política Ambiental: En coherència amb els nostres valors corporatius, el Grup Sant Pere Claver està treballant en una nova política de
medi ambient que revisa la nostra relació amb l'entorn, el model de societat i el futur que deixarem a les pròximes generacions.
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FUNDACIÓ 2.0

Web Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

www.spcsocial.org

Espai d'informació institucional que serveix per conèixer globalment la fundació; la seva missió, visió,
valors, la seva estructura organitzativa, la cartera de serveis que presta i l'oferta docent.

Blog de Notícies del Grup Sant Pere Claver

www.santpereclaver.org/noticies

Plataforma de notícies que inclou informació de totes fundacions que integren el Grup Sant Pere
Claver

Intranet

intranet.fhspereclaver.org

Espai de comunicació interna dirigida a tots els professionals que formen part de Sant Pere Claver -
Fundació Sanitària i la Fundació Lluís Artigues. Aquesta eina té com a finalitat facilitar informació
interna amb un calendari d'activitats i actes.

Butlletí Sentits

Butlletins

El Butlletí electrònic 'Sentits' de periodicitat quadrimestral i en català, publica la seva primera edició al
gener de 2010. Mitjançant el correu electrònic arribem als subscriptors. L'objectiu és potenciar la
comunicació externa.

Linkedin

Linkedin de Sant Pere Claver

Sant Pere Claver - Fundació Sanitària es troba també present a la xarxa social professional Linkedin.
Una plataforma virtual que permet estar en contacte amb diferents persones i institucions per tal
d'enriquir i fomentar el networking.
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EIXOS DE TREBALL

La Fundació Serveis Socials organitza tota la seva activitat en cinc grans eixos de treball:

1 Contribuir a la millora de la qualitat de vida. Promoure una bona salut

Detectar les necessitats dels nostres pacients per proporcionar un servei socio sanitari amb un acompanyament multidisciplinar i
especialitzat.

Generar i compartir el coneixement dels nostres experts per acostar-lo a la societat a fi de millorar la informació sobre la seva malaltia.

Integrar les noves tecnologies en l'activitat assistencial per afavorir la recerca de nous estudis a nivell internacional.

2 Identificar i atendre noves demandes socials adreçades als col·lectius en risc d'exclusió social, amb especial atenció als malalts mentals,
discapacitats intel·lectuals, infants i adolescents en risc i persones sense sostre o immigrants

L'actual context econòmic i social genera noves necessitats pels col·lectius en risc d'exlusió al mateix temps que està desencadenant
noves necessitats socials dirigides a col·lectius que han quedat desemparats a causa de l'atur i la crisi: joves exposats a riscos socials i
psicològics, famílies desestructurades sense recursos ni ajudes socials.

Crear i gestionar els recursos que són més deficitaris pels col·lectius en risc d'exclusió. Buscar respostes als reptes que els canvis
socials i l'entorn plantegen afavorint noves pràctiques i models d'atenció des del treball en xarxa amb diferents proveïdors i potenciant al
màxim el vincle i treball amb la comunitat i el territori.

3 Incorporar l'usuari al centre de la pressa de decisions

Preveure com serà el malalt del futur (tipologia de pacient) i el futur professional (aptituds, formació, perfil ) per anticipar i preveure
quin model d'assistència caldrà desenvolupar i com es farà l'avaluació de les pràctiques assistencials.

Descentralitzar la pressa de decisions, treballar transversalment i incorporar a l’usuari com a persona clau en els processos de millora
de la salut i dels serveis socials. L'apoderament de l'usuari i treballar per la seva corresponsabilitat en el procés, són aspectes claus per
la millora de la seva salut.

Incorporar la tecnologia a la pràctica perquè repercuteixi en un millor servei i atenció als nostres pacients i usuaris. Accessibilitat,
proximitat, equipaments dinàmics i oberts.

4 Promoure l'ètica i la comunicació des de la prevenció i l'educació d'hàbits

Educar en la corresponsabilitat de la salut física i mental dels individus des de l'educació i prevenció d'hàbits saludables. Apostar per
una medicina que incorpora nous rols i amb un servei més multidisciplinar.

Acompanyar i cuidar els pacients des d'una vesant integradora i completa. L'enfoc biopsicosocial de l’assistència on tingui també molta
importància l'estat emocional de com viu el pacient el seu estat de salut.

Impulsar Consells de Participació i espais d'informació pensats per als usuaris i pacients, que complementin la relació entre els
professionals i els pacients.

5 Recerca i Innovació aplicada al benestar social

Analitzar les futures expectatives dels nostres pacients i usuaris per ser capaços de provar noves fórmules assistencials que
complementin el model actual, sobretot de cara a la població jove.

Adaptar la nostra organització a una nova cultura inspirada en la identitat del passat però amb la capacitat per ser competitius en el
futur, i poder seguir atenent i sent útils als usuaris del futur.

Desplegar aliances estratègiques amb universitats, empreses i institucions per anar incorporant i incentivant les noves tecnologies a la
salut. Apostar pel lideratge i la transmissió del coneixement.
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Servei de Seguiment, Acompanyament i Suport a Joves Extutelats

El SSASJE és un servei social especialitzat que promou el treball individual
amb el jove extutelat i l'acompanya en el seu procés d'emancipació.

L'equip gestiona la prestació econòmica prevista per la Llei 13/2006, i
dóna suport als joves que la perceben en el seu procés gradual
d'emancipació de l'Administració i en la progressiva incorporació al seu
entorn social. Estableix coordinació amb la resta de sistemes d'atenció
social, laborals i sanitaris de l'entorn en el que es desenvolupa el procés
d'autonomia.

Està dirigit a joves de tota Catalunya que han estat tutelats per
l'Administració durant més de 3 anys i que tenen entre 18 i 21 anys.

QUÈ FEM?

La Fundació Serveis Socials, en funcionament des del 2006, desplega serveis i programes assistencials adreçats a persones en risc
d'exclusió social.

En l'actualitat, la cartera de serveis ofereix el Club social, el Servei de Seguiment, Acompanyament i Suport a Joves Extutelats –SSASJE-, el
Programa de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar –PSALL, el Servei de Voluntariat, el Programa Sense Sabates i la Xarxa d'habitatges
d'inclusió -XHI-.

Al llarg del 2012 s'ha obert la Residència Tres Pins i s'han continuat presentant projectes de caràcter residencial (Residencia Can Muns) per
tal d'ampliar l'assistència als col·lectius que pateixen risc d'exclusió social.

També s'ha treballat per la difusió i llançament del nou projecte Museu d'Art Brut que impulsa l'expressió a través de l'art.

Programes d'Acompanyament i inclusió

Els joves poden accedir al Servei fent la sol·licitud de la prestació i entregant-la al registre de la DGAIA.

Club Social

El Club Social és un recurs per a la inclusió i participació de les persones amb trastorn mental greu mitjançant l'oci. A partir de les activitats
de caràcter lúdic i de socialització, fomenta una major vinculació i participació de la persona amb l'entorn, així com la creació de vincles
afectius.

Està destinat a persones majors de 18 anys que pateixen un trastorn mental i volen ampliar la seva xarxa relacional o gaudir del seu temps
d'oci.

Per accedir al Club poden consultar en el seu CSMA de referència o bé trucar i sol·licitar una entrevista informativa.

Programa de Suport a l'Autonomia a la pròpia Llar (PSALL)

El Servei de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar té com a objecte contribuir al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida
diària, tant en la seva llar com en la comunitat, possibilitant la seva autonomia.

L'atenció es realitza en el domicili de l'usuari de forma concertada i al llarg del temps necessari per assolir els objectius proposats.

El programa està adreçat a persones majors de 18 anys amb disminució i persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
que volen viure de forma autònoma i necessiten suport.

Per accedir al programa, les persones poden fer la sol·licitud a l'ICASS (que atorga una subvenció en cada cas) o bé sol·licitar-ho al
Departament de Serveis Comunitaris.

Servei de Voluntariat

El Servei de Voluntariat desplega un seguit d'intervencions complementàries a les que ja realitzen els serveis i professionals de la
Fundació, i que garanteixen l'acompanyament, suport i acollida d'aquestes persones en situació o risc d'exclusió, per tal d'afavorir o
aconseguir la seva integració a la comunitat Des de la seva creació, el Servei gestiona i realitza diverses accions:
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MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Des de fa temps, el nostre compromís envers la societat i l'entorn l'hem enfocat a crear una cultura cada vegada més socialment responsable;
redefinint el nostre model de gestió per fer-lo més competitiu i preservant, sempre, la nostra missió, visió i valors amb qualitat, rigor, ètica i
eficiència.
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ORGANIGRAMA
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PLA ESTRATÈGIC 2012-2015

El nou Pla Estratègic 2012-2015 aposta per un missatge clau: "Consolidar el
creixement i la projecció del Grup Sant Pere Claver, adaptant-nos als nous
reptes" una estratègia organitzativa que engloba l’estratègia del Grup en els
propers 4 anys i del qual se’n desprenen 11 línies estratègiques d'àmbit global que
afecten a totes les entitats que integren el Grup Sant Pere Claver.

Paral·lelament el nou pla estratègic també defineix els nous valors, la missió i visió
del Grup. Per a més informació, descarrega't el document:

Pla Estratègic 2012-15
"Consolidar el creixement i la projecció del Grup Sant Pere Claver, adaptant-nos als nous reptes"

Mapa Estratègic

Línies Estratègiques
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DIRECCIÓ DE PERSONES

Equip humà contractat a 31 de desembre de 2012

Total de la plantilla a 31/12/2012: 40 professionals
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ESTAT ECONÒMIC I FINANCER

Balanç de situació a 31 de desembre de 2012

Compte de pèrdues i guanys 2012

Les comptes anuals de l'exercici 2012 han estat examinades per la firma AETEC, S.L. Auditores Asociados, que ha emès un informe d'auditoria favorable.
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1. Nous projectes
Desplegar nous projectes socials per a persones amb risc d'exclusió en col·laboració amb d'altres entitats del territori.

2. PAC
Inici del Programa d'Atenció a Casa (PAC) que proporcionarà atenció a les persones i unitats familiars amb dificultats de desenvolupar-se
de forma autònoma a casa.

3. Nou equipament: Cal Muns
Entrada en funcionament (primer semestre 2014) del nou equipament residencial de Cal Muns per persones amb discapacitat intel·lectual
amb trastorn de conducta i altres col·lectius amb risc d'exclusió.

4. Projectes transversals
Implementar projectes transversals i compartits amb Sant Pere Claver – Fundació Sanitària i molt especialment amb els programes de
salut mental.

5. Projectes educatius
Iniciar projectes educatius, preventius i de sensibilització adreçats a persones amb malaltia mental amb l'objectiu d'afavorir la seva
màxima autonomia en les seves tasques diàries.
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REPTES DE FUTUR
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FUNDACIÓ EN XIFRES

Evolució global interanual (2008-2012)*

Principals programes

Club Social (nous socis/es)

Servei de Voluntariat i Cooperació (nous voluntaris/es)

PSALL (nous usuaris/es)

XHI (nous usuaris/es)

Formació Ocupacional (cursos)

JURIMM (casos)

El Club Social s'ha consolidat com un programa d'inclusió social al barri de Sants-Montjuïc. El 2012, s'han integrat al Club 4 nous
usuaris/es, aconseguint que des dels seus inicis s'hagi donat resposta a uns 69 usuaris/es.

El Servei de Voluntariat és una nova aposta de la Institució en procés d'implementació dins de Grup Sant Pere Claver. El 2012 han
col·laborat amb
la fundació 3 nous voluntaris i des de l'any 2007, un total de 28 persones han format part de l'equip.

Des del 2007, el Programa de Suport a l'Autonomia a la pròpia Llar (PSALL) ha donat resposta a les necessitats de 43 usuaris.

La Xarxa d'Habitatges d'Inclusió (XHI) és una alternativa residencial comunitària adreçada a persones en risc d'exclusió que actualment
dóna servei a 16 usuaris/es (4 de nous respecte el 2011) en un total de 8 pisos.

El 2012, el Programa d'Assessorament Jurídic adreçat a persones amb trastorn Mental (JURIMM) juntament amb la FECAFAMM
(Federació Catalana d'Associacions de Familiars i persones amb problemes de Salut Mental) ha assessorat a 86 persones.

SSASJE (Servei de Seguiment, Acompanyament i Suport a Joves Extutelats)

Des de l'any 2007, el SSASJE ha desplegat un seguit d'intervencions
necessàries i complementàries a les desenvolupades pel servei de
l'Àrea de Suport al Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) dels quals
depèn.

El 2012 el programa ha ampliat la seva resposta a 293 joves. En els
anys que porta el programa s'ha atès un total de 1339 joves
extutel·lats/des.

SSASJE (joves extutelats)
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Programa Sense Sabates

Des de 2009 el Programa Sense Sabates, que consisteix en la recollida
de calçat nou i en la seva distribució a entitats que atenen a persones
en risc d'exclusió social ha aconseguit recaptar 39.770 donacions,
procedents de vuit empreses de calçat: Armand Basi, Gima, Nike,
Royalty, Camper, Casas, Fun Capital i Munich.

Per a més informació sobre aquest programa mira el vídeo o visita la
web.

Programa Sense Sabates (donacions de parells de sabates)

Nous programes 2012

Residència Tres Pins: 27 usuaris
Centre de Dia Tres pins: 4 usuaris
mAB: 14 obres

* Aquests programes actualment encara depenen de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària i estan en procés de ser gestionats per Sant Pere Claver - Fundació
Serveis Socials.
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