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DIARIO DE ARED y SALTA
Los que conocéis la Sede Social de Ared/Salta habéis visto una
cantidad notable de fotografías y entre ellas algunas frases que
expresan convicciones profundas, los secretos de nuestro buen
hacer. Una de ellas dice: “Como no sabían que era imposible, lo
consiguieron”.
Lograr que 88 personas de las más de 500 que hemos atendido
en el 2012 estén trabajando es uno de los resultados que hacen
patente el buen hacer de Ared desde el valor de la colaboración, de
haberlo hecho entre todos y desde la red de personas, entidades
y administraciones que supimos articularnos alrededor de nuestra
finalidad fundacional.
En nuestra “cuenta de resultados sociales” de este año que está
llegando a su fin, nos sorprenden los resultados que hemos
obtenido entre todos y nos asombran los problemas que hemos
evitado con nuestra intervención integral. Es increíble la fuerza que
tenemos como sociedad para poner manos a la obra, persistir ante
las dificultades, resistir cada día a la fuerza del desánimo y elevar
nuestros niveles de humanidad y grandeza.
Llevo en el corazón un sinnúmero de gestos de justicia y solidaridad
que evidencian que el mundo se aguanta por el amor. Humanidad
pendiente de las necesidades de los más frágiles, camino seguro
para conseguir esa paz interior, de haber hecho todo lo que estaba
en nuestras manos.
Sólo me referiré a algunos de estos gestos que nos motivan a
seguir mejorando las condiciones de vida de las personas que
confían en nosotros.
Personas, entidades y empresas que confían en nosotros, abiertas
a contratar a nuestras trabajadoras y a comprar los productos que
elaboramos, a difundir por sus canales habituales la calidad de los
mismos y con ese “boca a boca” casi imperceptible, recomendarnos
una y otra vez.
Administraciones Públicas y Entidades que, desde el diálogo creativo,
detectan nuestras necesidades y nos consideran colaboradores,
sumando nuestra aportación a la construcción de un presente y un
futuro nuevo. Donantes que, ante momentos de mucha estrechez
económica, salen al paso con su nueva generosidad y nos ofrecen
una tregua para poder seguir trabajando con calidad.
Proveedores de Salta que donan algunos productos para que,
en una merienda cena del Centro Penitenciario de Lledoners, las
personas privadas de libertad disfruten de un jamón de alta calidad

HOY DESTACAMOS...
Menús de Nadal Salta Càtering
Un any més us volem facilitar les trobades tant d’empresa com familiars.
Tres menús a escollir per a totes les reunions d’aquestes Festes.
Cuinem per a vosaltres i vosaltres regaleu solidaritat.
Gràcies!
Més informació i comandes a:
comandescatering@fundacioared.org o Elvira (93 351 38 65)

que hace años no pueden disfrutar.
Responsables de recursos humanos que facilitan todas las medidas
que están en sus manos para que Aliou haya podido viajar a
Senegal en un momento de profundo dolor por la muerte de dos
familiares.
Colaboradores que nos acompañan siempre con la preciosa
pregunta que nace de un corazón grande: “¿en qué os puedo
ayudar?”. Voluntarios que, con su discreta colaboración, nos
refuerzan con su presencia y se interrogan a sí mismos, sobre el
origen de “tener más moral que el Alcoyano”, que aún perdiendo
9 a 0, pidieron una prórroga para probar si eran capaces de
recuperarse.
A todos vosotros, las únicas palabras que hacen falta agregar son:
“muchísimas gracias por vuestra colaboración!!!”
María Elena Alfaro

Desembre de Fires

1 i 2 desembre: Venda a la Parròquia de sant Ot
Ens trobareu, com cada any, a la porta de la Parròquia Sant Ot (Passeig
Manel Girona, 25, Barcelona) amb productes nadalencs. Dissabte tarda
i diumenge matí i tarda.

1 desembre: Mercadillo BWN
Ens trobareu a la casa Capell (Rambla del Prat, 27, Barcelona) en el
mercat nadalenc que organitza BWN (Barcelona Women’s Network)
de 10:00h a 20:00h. No us ho perdeu!

13 desembre: Fira Novartis
Els amics de Novartis ens conviden al seu mercat de Nadal al hall de les
seves oficines. Moltes gràcies per la oportunitat!

15 desembre: Escola Sant Ignasi Sarrià
Com els darrers anys, l’Escola Sant Ignasi ens oferix un stand de venda el
dia de la seva festa de Nadal. Ens hi podreu trobar tot el matí!

15 a 19: Fira de nadal (Jardinets de Gràcia)
Aquest any l’Ajuntament de Barcelona organitza una fira de Nadal als
Jardinets de Gràcia. Una fira amb molt encant inspirada en els nadals del
nord d’Europa... sostenible i solidària. Nosaltres hi serem del 15 al 19.
No hi falteu!!

23 desembre: Parròquia la Pau
Si encara no heu pogut fer les darreres compres solidàries, ens trobareu
a la Parròquia de la Pau el dia 23 de desembre (Plaça Ferran Casablancas,
4, Barcelona)

ACTUALITAT ARED
Premi Francesc Candel
Els nostres somriures mostren una vegada més el treball constant i real
que entre tots fem per construir un sol món que sigui capaç de sumar i
multiplicar els seus nivells d’humanitat des de la interculturalitat. En 18
anys d’història, el Premi Francesc Candel, en la seva edició 2012, significa
la dotzena vegada que la nostra Fundació és reconeguda pel seu bon fer.
Aquests premis els atorga la Fundació Lluís Carulla amb el suport de la
Direcció General per a la Immigració de la Genenralitat de Catalunya.

Nou Curs “Auxiliar de Geriatria i persones
dependents”
Dins el marc del Programa Incorpora i a través del conveni subscrit amb
la Obra Social Fundació “la Caixa”, s’han iniciat els cursos d’“Auxiliar de
geriatria i persones dependents” amb una participació total prevista de
120 persones beneficiàries d’aquesta formació, que ja participen en el
programa Incorpora. Aquest programa té una durada d’un any.

LLiurament del premi Francesc Candel.

Nou programa adreçat als i a les joves
Des del mes d’octubre, l’Obra Social “la Caixa” ens subvenciona un
programa d’Inserció Laboral que ens ha permès crear la Unitat d’Atenció
a Empreses i a la vegada millorar els nivells d’integració laboral dels joves
que atenem a la nostra entitat. Aquest programa té una durada d’un any.

POAI - Accions d’orientació i acompanyament
Ens han atorgat una subvenció per a realitzar accions d’orientació i
acompanyament a la inserció adreçat a persones aturades. Aquest
programa està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
i pel Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social i ens permetrà atendre a un total de 400 persones fins el
novembre de 2013, amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat.

Nou curs d’”Auxiliar de Geriatria i persones depenents”

ARED EN PRIMERA PERSONA
Hola,
Sóc la Teresa i ja fa 8 mesos que estic treballant a Salta. Actualment estic contenta ja que disposo de feina i les meves condicions de vida han millorat.
Quan vaig arribar l’any passat a la Fundació Ared, venia derivada per la meva treballadora Social que em va proposar que fes un curs d’Atenció
Sociosanitària per a persones dependents. Anava setmanalment a Serveis Socials per a què em donessin menjar i productes de primera necessitat.
Vaig fer el curs d’Atenció Sociosanitària per a persones dependents de 220 hores i vaig poder fer les 100 hores de pràctiques a la residència geriàtrica
Residencial Parc Güell S.L. Al finalitzar el període de pràctiques des d’aquella empresa em van proporcionar esporàdicament feines d’atenció a
persones dependents en domicilis.
Com a persona en recerca activa de feina acudia regularment a la Fundació per a què la Tècnica d’Orientació m’assessorés en la meva recerca. Un
dels dies que hi vaig anar em va comentar que a Salta s’estava fent un procés de selecció per a incorporar a dues persones com a auxiliars de servei i
neteja. Vaig fer una entrevista i una prova pràctica. Hi havia altres persones que també estaven fent el mateix procés. Finalment, em van oferir la feina.
Vaig començar a treballar el dia de la dona treballadora. El 8 de març. Des de llavors he anat realitzant tasques molt diverses. Neteja d’espais comuns,
menjador, cuina, banys. Suport al càtering com a auxiliar de cuina. I actualment, estic fent el transport i portant la logística del càtering que estem
servint a l’Ikea de Sabadell. Condueixo la furgoneta, munto el servei d’esmorzar, i el dinar i després el serveixo juntament amb un company.
Per a mi Ared és la meva família, i una oportunitat per a tornar a començar.
Teresa, Treballadora de Salta, Empresa d’inserció

ENS ACOMPANYES?
Finançant projectes: Necessitem una forma compromesa
de col·laborar mitjançant convenis plurianuals.

Contractes laborals: Dóna una oportunitat real de contractació
laboral.

Soci/a: Volem continuar sumant esforços per a ampliar la
nostra xarxa social.
Caixabank: 2100 0859 21 0200395562

Pràctiques en empreses: Oferir un primer contacte amb la
realitat laboral que trobaran en el futur.

Voluntariat: Col·labora en diferents tasques formatives,
administratives i logístiques de l’entitat.

Donació de productes: Aportació de donatius en espècie per
a les persones ateses i el funcionament general de l’entitat.
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