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Presentació
Carta de la Presidenta
Estimats/des amics i amigues:
És molt gratificant presentar-vos la Memòria 2007 de la Fundació Ared i de Salta Empresa d'inserció, ja que en
dirigir la mirada a l'any que tanquem, ens trobem amb les mans plenes de resultats i concrecions, amb el cor ple
de cares i amb nous somnis i il·lusions a concretar en el futur.
Veureu en aquestes pàgines a una Ared amb molta vitalitat, que ha pogut atendre a més persones que en anys
anteriors i amb resultats molt encoratjadors d'integració social que són la nostra raó de ser.
Una Fundació que ha fet relacions i aliances amb institucions, grups i persones que tenen els mateixos somnis,
que amb audàcia posen en comú les seves experiències innovadores per a lluitar contra la pobresa que pesa
sobre les persones que atenem.
Salta Empresa d'inserció, no sols genera riquesa social sinó que s'aventura a generar riquesa econòmica i, entre
tots, la portarem a una major autonomia i autosuficiència.
Una seu social preparada per a poder complir els fins fundacionals i la diversificació d'especialitats de formació
ocupacional. Ens hem atrevit a organitzar la primera Jornada de Portes Obertes que va resultar tot un èxit.
Un any amb noves eines de comunicació: la nostra pàgina web ha quedat preciosa, el DVD institucional és fruit
de la solidaritat d'un gran grup de persones. Els nous números de la nostra Revista són un canal molt apreciat
per els nostres lectors i lectores.
Gràcies per haver-nos acompanyat en tots els moments que hem compartit durant el 2007. Tant en els més
difícils com en els més feliços, ens heu mostrat un cop més que Ared sou vosaltres, que Ared som tots.
Els acomiado amb una forta abraçada, perquè podeu apreciar els resultats de l’any 2007.

María Teresa Rodríguez García.
Presidenta

Patronat
Presidenta
María Teresa Rodríguez García
Vicepresident
Josep Antón Caubet Busquet
Secretària
María Asunción Osés Serdá
Vocales
Entitats:
§ Companyia Filles de la Caritat: Sor Inmaculada Ladrero Ibrain
§ Associació Tercera Edat per al Tercer Món: Andreu Rosa Garitano
§ Fundació Acció Solidària Contra l'Atur: Joan Comas Basagañas
Persones:
§ Reyes Milá Mencos
§ Luis Font Formosa
§ María Elena Alfaro Bellati
§ Juan Busquets Unsain
§ María Gloria Bosch Capdevila
§ Judit Mascó Palau

Equip
El nostre equip està organitzat en dos grans àrees de
treball, en dues columnes fonamentals que dia a dia fan
realitat la inserció laboral i la integració social de les 216
persones ateses.
L'àrea educativa i l'àrea d'administració i recursos,
mitjançant una relació d'estreta col·laboració,
acompanyen els processos personalitzats cap a una
ocupació, cap a un lloc en la nostra societat.
Gràcies a tots i a totes i a cadascun dels professionals de
plantilla i als voluntaris/es col·laboradors/es, per la
professionalitat, la motivació, l'entusiasme i la força per a
superar els obstacles creixents en el camí de la inserció.
Els i les nostres alumnes i treballadors i treballadores s'ho
mereixen.

Fundació Ared
A la Fundació Ared treballem per aconseguir l'accés
a la plena ciutadania de persones en risc d'exclusió
social fomentant la seva autonomia, mitjançant
processos de formació i d'acompanyament integral.
Treballem en coordinació amb altres entitats a fi de
sensibilitzar a les institucions i al conjunt de la societat
sobre la realitat de l'exclusió social.

PROGRAMES
Programes de Formació Professional
Maquinista de confecció o controladora de qualitat
Cuiners/es i auxiliars
Taller d'Artesania

§

§

Ared va néixer l'any 1994 al Centre Penitenciari de
Wad Ras (Barcelona) gràcies a la tenacitat i il·lusió de
cinc dones privades de llibertat, una voluntària i una
monitora de confecció, avui presidenta d'Ared. Juntes
van crear un taller de confecció per aconseguir una
alternativa professional que els permetés una
reinserció digna en la societat.
OBJECTIUS
§ Facilitar una formació bàsica i professional en
diferents especialitats.
§ Acompanyar i proporcionar un supor t
personalitzat en l'esforç diari de les persones
beneficiàries.
§ Sensibilitzar al conjunt de la societat per a una
major implicació davant la problemàtica social.

Programes d’acompanyament
Alfabetització
Coordinació amb centres de salut
Servei de menjador social
Beques econòmiques
Suport en tràmits administratius
Suport i gestió de prestacions socials
Suport a famílies a partir del programa Pro-infància
Pisos d'acolliment temporal

§

Programes d’ Inserció Laboral
Orientació al treball
Salta, Empresa d'Inserció
Recerca activa d'ocupació
Treball en xarxa a partir del Programa Incorpora

Salta, Empresa d’inserció
SALTA és una Empresa d'Inserció creada per la
Fundació Ared que promou la incorporació al
mercat laboral de persones amb especials
dificultats per accedir al mateix, a través de
processos d'acompanyament personalitzats i
d'estructures adaptades a les seves necessitats.
OBJETIUS:
§ Facilitar l'accés a un lloc de treball a aquelles
persones amb dificultats d'ocupació en el mercat
laboral, amb la finalitat de seguir avançant en el
seu itinerari personalitzat d'inserció.
§ Aconseguir i mantenir la motivació respecte a un
compliment laboral de qualitat.
§ Trobar la fórmula òptima per a conciliar les
responsabilitats laborals i familiars.
§ Augmentar i/o consolidar els coneixements
tècnics i les capacitats professionals necessàries
per a aconseguir la continuïtat laboral del
treballador.
§ Realitzar productes i oferir serveis de qualitat.
§ Adaptar-nos a les necessitats del mercat laboral,
en la seva oferta i en la demanda.
ÀREES DE PRODUCCIÓ
Confecció Industrial
Artesania
Hosteleria i Restauració

Premis i Reconeixements
L'any 2007 ONCE Catalunya va concedir a la
Fundació Ared el Premi a la Solidaritat i la
Superació.
La nit de l'11 del mes de novembre (11/11/2007)
ONCE Catalunya va fer entrega de la IV Edició dels
Premis a la Solidaritat i la Superació, a diferents
persones i entitats de la societat catalana que
simbolitzen aquests valors.
Entre les institucions han distingit a la nostra
Fundació Ared. Els premis van ser entregats en un
acte al final d'un sopar ofert a l'Hotel Juan Carlos I
de la nostra ciutat.
Va resultar un acte emotiu en què els prolongats
aplaudiments van omplir d'admiració al públic en

honor a aquelles persones que "de manera callada
però constant"- com va expressar magistralment
Teresa Palahí -delegada territorial de l'ONCE
Catalunya i presidenta del jurat- fan d'aquests dos
valors el sentit de les seves vides.
L'acte va ser conduït pel reconegut periodista
Antoni Bassas que va invitar la Consellera d'Acció
Social i Ciutadania, Carme Capdevila, perquè
lliurés el premi a la nostra Fundació.

Activitats
Programes
Programes de Formació
Entrevistes d'acollida, seguiment i tancament.
Cursos de Maquinista de confecció industrial, d'Ajudant de
cuina i de Cuiner/a
Taller d'artesania
Programes d’Acompanyament
Servei de menjador social i repartiment d'aliments
Programa de beques d'ajuda a l'aprenentatge i ajudes
puntuals per a casos d'emergència
Gestió de la Renda Mínima d'Inserció
Programa de Mesures Penals Alternatives
Servei de residència temporal per a persones adultes
Conveni amb la Fundació Centre Català de Solidaritat
Col·laboració amb el C.P. de Brians
Activitats d'oci i temps lliure per a dones
Repartiment de lots de Nadal i de joguines
Programes d’Inserció
Servei d'orientació i inserció laboral
Programa Incorpora d'Obra Social Fundació “la Caixa”
Salta, Empresa d'inserció
Al llarg de l'any 2007 hem adaptat la seu de l'entitat per a poder
oferir millors alternatives de formació als i les nostres alumnes i
treballadors i treballadores.
Entre aquestes millores cal destacar: Aula de formació per a
l'especialitat de Auxiliars d’ajut a domicili, aula de formació
complementària en informàtica, instal·lació d'un sistema anti
incendi, aplicació de cartells exteriors identificatius de la seu,
millora de les dues sales d'oficines (àrea educativa i àrea
d'administració) i el manteniment i equipament de la cuina.
Totes aquestes reformes han estat realitzades amb gran
professionalitat per Fundació Engrunes (entitat d'iniciativa
social que, igual que Ared, lluita contra la pobresa i l'exclusió
social a través de la inserció laboral de persones marginades o
excloses i, com a empresa d'inserció, mitjançant la producció de
béns i serveis).

Persones Ateses
Les persones ateses es caracteritzen per
participar voluntàriament en un itinerari d'inserció
personalitzat que els permet la capacitació
professional i l'accés a l'ocupació per a la posterior
integració.
L'any 2007 s'han atès 216 persones (programes
de formació, programes d'acompanyament i
programes d'inserció). Es tracta d'un increment
molt significatiu respecte a anys anteriors gràcies
al Programa Incorpora (Obra Social Fundació “la
Caixa”) que ens ha permès crear un servei
d'orientació i d'inserció laboral.
D'aquestes, 196 han realitzat i/o estan realitzant
el seu itinerari d'inserció previst i amb els
objectius marcats (36 han aconseguit una
inserció laboral estable).
La resta ha causat baixa per diferents motius;
deteriorament de salut (10), incompliment de
contracte o compromís (2), regressió de grau (3),
quebrantament (5).

El 52% de les persones ateses són comunitàries
mentre que el 49% són procedents de països no
comunitaris. En aquest punt cal destacar que
Ared, gràcies a aquesta diversitat, ha gaudit d'un
enriquiment cultural que ha enfortit les relacions
entre les diferents persones.
Formació ocupacional i àmbit:
De les persones que han cursat la seva formació
ocupacional en Ared, un 47% ho han fet en l'àrea
de confecció, un 45% en cuina i un 8% en
artesania.
Oportunitat professional i àmbit:
De les persones que han pogut accedir a una
oportunitat professional en Salta, empresa
d'inserció (31 contractes), un 73% ho ha fet en
l'àrea de confecció, un 9% en hosteleria, un 6% en
artesania, un 9% en neteja i un 3% en atenció
comercial.

En percentatges, respecte a les persones ateses,
han estat un 83% de dones i un 17% d'homes.
Un 49% de les persones ateses han estat
derivades pel Departament de Justícia, mentre
que la resta procedien de serveis socials (27%),
Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya
(6%) o bé havien arribat a Ared per iniciativa pròpia
(18%).
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Treball en Xarxa
Estem convençuts que la complexitat del fenomen de l'exclusió social requereix una acció integral de tots els
agents socials que formem la xarxa de suport a les persones més vulnerables de la nostra societat.
I aquesta convicció ens indueix a participar en entitats de segon nivell on juntes generem la sinergia necessària
per a una major integració de les persones. Els professionals de l'equip hem invertit un esforç significatiu de
participació en les següents xarxes i plataformes:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

European Social Action Network (ESAN) (d’àmbit europeu).
Xarxa Espanyola de Promoció i Inserció Sociolaboral (REPRIS) (d'àmbit estatal).
Plataforma Catalana d'Empreses d'Inserció (AIRES) (d'àmbit català)
Coordinadora d'Entitats Homologades RMI (d'àmbit català).
Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) (d'àmbit català).
Coordinadora Catalana de Fundacions (d'àmbit català).
Taula de Participació Social (d'àmbit català).
Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) (d'àmbit català).
Xarxa d'inserció laboral (d'àmbit provincial).
Xarxa d'habitatges d'inclusió (d'àmbit català).
Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC) (d'àmbit català).
Consell de Dones de Barcelona (d'àmbit provincial).
Gremi de Restauració de Barcelona (d'àmbit provincial).

Actes i Esdeveniments
En la Fundació Ared creiem que la inclusió social és possible si
com a ciutadans i ciutadanes som corresponsables amb
aquelles persones que menys oportunitats han tingut.
Per això, al llarg del 2007 i, igual que altres anys anteriors, hem
treballat en coordinació amb altres entitats a fi de sensibilitzar
a les institucions i al conjunt de la societat sobre la realitat de
l'exclusió social.
Per tant, fidels a un dels pilars que considerem bàsics com són
la sensibilització per a la transformació social, hem organitzat
diferents actes d'índole social, entre ells destaquen:
§ Concert a benefici – Pierre Baurier
§ Coral a benefici – Cor de Noies Sagrat Cor
§ Desfilada Solidària Universitat Abat Oliba
§ Desfilada Vielha – Mijaran
§ Desfilada Solidària FIDEM
§ Sopar Solidari a la seu de la Fundació Ared
§ Jornada de portes obertes de la Fundació Ared
§ Jornada de Formació – Inserció Laboral
§ I Jornada de Voluntaris
§ Entrega Oficial de Diplomes (CAN)
§ Fira Jardins de Gràcia
§ Fira Festes de Gràcia
§ Sensibilització i vendes en parròquies (St. Ot)
§ Sensibilització i vendes en Col·legi Sant Ignasi – Sarrià
§ Festa de la Primavera de la Inserció
§ Mostra d'associacions de les Festes de la Mercè
§ Xerrades i cursos de formació a les universitats i escoles
d'àmbit social
§ Visites setmanals personalitzades a la seu social
§ Festa de Nadal en Ared
§ Presència en diversos mitjans de comunicació (TV, premsa i
ràdio)

Resultats
Ingressos i Despeses Fundació Ared
A continuació us presentem l’informe econòmic corresponent a l’exercici 2007 de la Fundació Ared. Com
veureu hi ha un gran esforç en la partida d’ajudes (Beques d’aprenentatge i professionalització), així com a la
partida de personal que inclou tot l’equip educatiu que està dedicat plenament al programa de formació i
d’inserció que duem a terme.
Donada la nostra prioritat davant la transparencia econòmica, si esteu interessats en aprofundir en aquesta
informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.
El Patronat de l’entitat pren la decisió d’auditar voluntàriament, per tercer any consecutiu, els comptes de la
Fundació Ared i de Salta empresa d’inserció. Són auditats anualment per la Economista - Censor Jurado de
Cuentas (ROAC: 05741).

COMPTE DE RESULTATS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA ARED PER L'ANY 2007

DEURE

EX. 2007

EX. 2006

HAVER

a) DESPESES
1. Ajuts monetaris i altres despeses

EX. 2007

EX. 2006

B) INGRESSOS
353.394,64 €

281.826,79 €

1. Ingressos de la fundació per les activitats

1.444.334,85 €

1.154.880,83 €

88.728,95 €

144.267,14 €

a) Ingressos per vendes i prestacions de serveis i altres ingressos
2. Aprovisionaments
3. Despeses de personal
a) Sous i salaris
b) Càrregues socials

18.969,82 €

29.346,63 €

519.038,10 €

606.792,90 €

398.486,12 €

458.367,00 €

periòdics
b) Ingressos de promocions, patrocinadors y col·laboracions

438.093,66 €

417.158,99 €

c) Subvencions oficials a les activitats
d) Subvencions, donacions i legats de capital imputats al resultat de

675.216,16 €

360.684,08 €

120.551,98 €

148.425,90 €

l´exercici

4. Dotacions per a amortitzacions d´immobilizat

123.658,55 €

70.996,16 €

e) Donacions i altres ingressos per a les activitats

5. Altres despeses

255.349,31 €

186.446,48 €

6. Variació de les provisions de les activitats

74.002,60 €

-

f) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

62.891,48 €

45.252,55 €

179.404,60 €

188.282,17 €

-

€ -

764,10 €

-

€

105,52 €

€
2. Augment d´existències de productes acabats i en curs de
fabricació
3. Altres ingressos

I. RESULTATS POSITIUS D´EXPLOTACIÓ
8. Despeses financeres i assimilades

181.023,52
17.906,16 €

ORDINÀRIES

15.552,02 €

0,00

I. RESULTATS NEGATIUS D´EXPLOTACIÓ
6. Altres interessos i ingressos asimilats

0,00

0,00

II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS

163.209,00

0,00

III. RESULTAT NEGATIU DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES

II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS

III. RESULTATS POSITIUS DE LES ACTIVITATS

0,00

81.101,69 €

91,64 €

-

€

20.422,61
2.929,98 €

17.814,52

12.662,04

0,00

33.044,65

11. Pèrdues procedents d l'immobilitzat immaterial i
material
13. Despeses extraordinàries
14. Despeses i pèrdues d'altres exercicis

€

14.253,83 €

14.168,95 €

-

1.982,73 €

-

€

9. Subvencions de capital, trasp. Ingresos extraordinaris
10. Ingressos i beneficis exercicis anteriors

19.941,17 €
-

3.741,92 €

€

68,06 €

395,00 €

IV. RESULTATS EXTRAORDINARIES POSITIUS

5.772,22

0,00

IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS

0,00

12.821,58

V. RESULTATS POSITIUS ABANS D´IMPOSTOS

168.981,22

0,00

V. RESULTATS NEGATIUS ABANS D´IMPOSTOS

0,00

45.866,23

VI. EXCEDENT POSITIU DE L´EXERCICI

168.981,22

0,00

VI. EXCEDENT NEGATIU DE L´EXERCICI

0,00

45.866,23

En els quadres que figuren a continuació podem observar que l'origen dels recursos provenen d'entitats
públiques i d'entitats privades en percentatges molt equilibrats. Cal destacar l'ampli percentatge que inclou
l'àmbit privat i que correspon a entitats bancàries i obres socials. D'altra banda l'àmbit privat també inclouria
un petit percentatge de socis compromesos que, a poc a poc, van creixent i ens van ajudant a assolir l'estabilitat
i la continuïtat econòmica buscada.
Referent al destí dels recursos, destaca el gran esforç en invertir la major quantitat de fons directament a
Programes i Projectes d'Inserció.
Encara així, i seguint la planificació en curs, s'ha apostat per una qualitat total (ISO, EMAS, Auditoria de
comptes, etc.) que repercuteix directament a la partida d'administració.

ORIGEN REC URSOS
2007
Ingressos per vendes
4%
46%
Ingressos privats
50%
Ingressos públics

DESTI REC URSOS
2007
Programes i Projectes
d'inserció

8%
12%

Captació de fons

11%

Administració
69%
Subvenció per a la
Explotación de Salta

Ingressos i Despeses Salta, Empresa d’inserció
A continuació us presentem l’informe econòmic corresponent a Salta, Empresa d’inserció 2007.
Salta, empresa d’inserció segueix generant riquesa social, però a més a més te el gran repte de voler
generar riquesa econòmica.
Salta neix, al igual que Fundació Ared, amb la prioritat davant la transparencia econòmica, així doncs, si esteu
interessats en aprofundir en aquesta informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

COMPTE DE RESULTATS DE SALTA, EMPRESA D'INSERCIÓ PER L'ANY 2007

DEURE

EX. 2007

EX. 2006

HAVER

a) DESPESES
A2. Aprovisionaments
A3. Despeses de personal
a) Sous i salaris
b) Càrregues socials

32.366,83 €

11.923,15 €

378.322,59 €

146.256,47 €

289.136,13 €

112.206,78 €

89.186,46 €

34.049,69 €

B1. Import neto de la xifra de negoci
a) Vendes
b) Prestacions de serveis

EX. 2006

281.421,53 €

116.682,14 €

281.613,59 €

116.274,04 €

-

c )Devolucions i "rappels" sobre ventes

-

B4. Altres ingressos d'explotació
A4. Dotacions per amortitzacions d'immovilitzat

EX. 2007

B) INGRESSOS

1.530,57 €

-

€

€

192,06 €
232.081,41 €

a) Ingressos accesoris i altres de gestió corrent

6.146,13 €

408,10 €
-

€

78.648,89 €
-

€

b) Subvencions
A6. Altres despeses d'explotació

101.308,08 €

0,00

I. RESULTATS POSITIUS D´EXPLOTACIÓ

37.067,90 €

83,51

Subvencions oficiales a la explotació

112.935,28 €

21.998,89 €

Altres subvencions a la explotació

113.000,00 €

56.650,00 €

I. RESULTATS NEGATIUS D´EXPLOTACIÓ
B7. Altres interessos o ingressos assimilats

II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS

20,27

0,27

0,00

83,78

III. RESULTATS POSITIUS DE LES ACTIVITATS
ORDINÀRIES
A13. Despeses extraordinàries
A14. Despeses i pèrduas d'altres exercicis

-

€

1.044,44 €

201,70 €
-

20,27 €

II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS

III.

RESULTAT

NEGATIU

DE

LES

25,13

ACTIVITATS

ORDINÀRIES
B12 Ingressos Extraordinaris

0,00
0,27 €

0,00

0,00

4,86

0,00

1.118,61 €

-

€

€

IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS

74,17

0,00

IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS

0,00

201,70

V. RESULTATS POSITIUS ABANS D´IMPOSTOS

69,31

0,00

V. RESULTATS NEGATIUS ABANS D´IMPOSTOS

0,00

117,92

VI. EXCEDENT POSITIU DE L´EXERCICI

69,31

0,00

VI. EXCEDENT NEGATIU DE L´EXERCICI

0,00

117,92

Salta, Empresa d'inserció, vol aconseguir ser autosuficient i generar riquesa econòmica, tanmateix, no per això
ha d'oblidar el sentit social de la seva existència. Actualment el repte és anar aconseguint, a poc a poc, un
increment de vendes pròpies (en Confecció, Càtering i Artesania) per tal de reduir la quantitat subvencionada
per part de Fundació Ared.
El destí dels recursos, es centra, principalment en les despeses de personal i la infraestructura mínima.
Cal destacar que l’activitat comercial de càtering s’inicia al novembre de 2007.

ORIGEN REC URSOS
2007
Ingressos vendes Confección
Ingressos vendes Botiga Artesania

1%

22%

43%

Ingresos vendes Càtering
Altres vendes
Ingressos públics
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Despeses de Personal

74%

Despeses Infraestructura-Serveis Professionals

Conclusió
Perspectiva de Futur
Durant tot l'any 2007, l'equip de professionals responsables de les diverses àrees de treball junt amb la
direcció, l'acompanyament d'assessors externs i la validació del Patronat, ha elaborat la Planificació
Estratègica de la Fundació Ared i de Salta Empresa d'Inserció.
Els anticipem una síntesi dels ambiciosos objectius que ens proposem per al futur immediat de l'entitat
(Planificació Estratègica 2007-2009), recolzats en els seus valors fonamentals: solidaritat, compromís,
flexibilitat, participació, obertura, sentit crític i transparència.
Somiem amb una Ared que des de la seva perspectiva de gènere, sigui capaç d'inserir cada dia amb major
qualitat a la major quantitat de treballadores en el món laboral.
Somiem amb una entitat que ampliï el seu grau d'autonomia econòmica i financera, i que la millora contínua
del nivell dels seus ingressos faciliti el compliment de la missió fundacional.
Somiem amb una fundació capaç de seguir adaptant-se de manera constant als reptes que ens planteja la
transformació social.
Somiem amb poder participar en la construcció d'un futur nou en el si de la xarxa d'entitats on la nostra crítica
nascuda de l'experiència es transformi en propostes d’un futur millor.
Somiem amb una entitat que sigui capaç de contagiar la il·lusió de les nostres treballadores que inverteixen
totes les seves competències perquè el futur superi sempre el passat.
Somiem amb que la qualitat sigui la nostra marca i el missatge unificat que la inserció és possible.
I sabem que tots aquests somnis es transformaran en realitat gràcies al esforç de tots i el vostre suport
continuat.

Agraïments
Són ja moltes les entitats, particulars i amics que han pres consciència de la gravetat dels problemes socials
que les envolten i del seu paper com a generadores d'esperança. A tots i a totes gràcies per creure en
nosaltres i, sobretot, en les persones que atenem. A continuació detallem algunes d’elles.
Administraciones Públiques

Entitats Privades

PROANE

Impressió d’aquesta memòria amb la col·laboració de Caixa Sabadell.

Formes de Col·laborar
La Fundació Ared està formada per un ventall ampli de persones de diferents àmbits i procedències que tenen
en comú la seva preocupació per la pobresa encoberta del nostre propi entorn. La implicació de cadascú és molt
diversa, des de l'aportació econòmica puntual fins a la col·laboració en la difusió i sensibilització en la nostra
societat.
Voluntariat
Col·laboració en diferents àmbits de l'entitat:
tasques administratives, col·laboració als tallers
professionals, aportacions a la tasca educativa,
col·laboració en les tasques de difusió, etc.
Múltiples funcions són dutes a terme gràcies a la

En Ared necessitem el suport continuat que ens
permeti accedir a una major estabilitat i garantir el
suport de qualitat que es mereixen les nostres dones.
Per aquesta raó necessitem una forma compromesa
de col·laborar mitjançant convenis plurianuals a dos o
tres anys.

implicació i compromís d'un grup de voluntaris que
ens ofereixen el més valuós: el seu temps.

Col·laboració amb cessió/donació de productes nous i
de primera necessitat

Soci col·laborador
Col·laboracions econòmiques periòdiques amb la
quantitat i periodicitat desitjada. Aquestes
aportacions es destinen, sobretot, a cobrir les
necessitats concretes de les nostres usuàries
(alimentació, despeses escolars de fills, roba,

Per a nosaltres és molt important iniciar amb dignitat
aquest camí de la inserció en la societat. La
col·laboració a través de la donació de productes de
primera necessitat i de qualitat per a les nostres dones
o per a la seu ens ajudaran a millorar a poc a poc
l'entorn i el dia a dia.

lloguers, subministraments i, sobretot, les beques
de ajuda a l'aprenentatge.)

Convenis de pràctiques en empreses
Quan les nostres alumnes estan en la fase final de la

Finançant projectes
Les entitats i les persones poden col·laborar
finançant projectes concrets de col·laboració i que
són de constant necessitat: màquina plana de
confecció (aprox. 1.100 €), compra d'aliments per

formació professional, precisen una oportunitat per a
posar en pràctica tot el que han après. Que una
empresa vegi accessible aquesta possibilitat ens
facilita molt la primera trobada amb una realitat laboral
com aquella que trobaran el dia de demà.

al servei de menjador social al llarg de tot un mes
(aprox. 3.000 €), la renovació de motlles per al
taller d'ar tesania (aprox. 600 €), beca
d'acompanyament anual d'una de les nostres
dones (2.500 €)...etc.

Ofertes d'ocupació
Quan es finalitza l'itinerari és important trobar
l'oportunitat laboral per a la qual s'han estat
preparant. Si creus que la teva empresa la pot oferir no
dubtes en contactar amb nosaltres.
La solució a l'exclusió i a la pobresa és la implicació i
predisposició a canviar les coses de la societat en el
seu conjunt.
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