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Estimades/ts Amigues/cs d'Ared:
Amb alegria els fem arribar la revista núm. 10 portadora
d'un "gràcies" i d'un desig d'unes bones festes per a
tots.
Des de petita vaig tenir la intuïció i ara tinc la certesa,
que l'amor a les persones que ens acompanyen al camí
de la vida, i la feina, són dos eixos d'importància rellevant.
Fa més de quatre dècades que no em falta el treball.
Amb la força dels inicis i l'experiència acumulada, em
considero una privilegiada perquè inverteixo la mateixa
il·lusió en una gamma molt àmplia de feines; des de
firmar com a Presidenta un document, dedicar-li moltes
hores a una desfilada, col·laborar en l'elaboració d'un
càtering, pintar els despatxos de la nostra seu social,
o somiar un projecte d'habitatges socials per a mares
amb fills menors. Els que em coneixen donaran la raó
a la meva mare que sempre em deia referint-se: "és
molt treballadora".
Crec profundament que amb la feina ens construïm a
nosaltres mateixes, que quan s'uneixen treball i vocació
avancem cap a la llibertat, que ens relaciona cada dia
amb persones que lluiten i no es donen per vençudes.
Malgrat les males notícies de tants llocs de treball
perduts, i amb ells tantes famílies en necessitat,
m'enorgulleix compartir amb els nostres lectors que el
repte per al pròxim 2009 serà mantenir els llocs de
treball que hem creat i si és possible augmentar-los.
Gaudeixo molt quan en la Fundació observo el ritme de
feina que avui portem.
Gràcies a totes les treballadores i treballadors, per la
dedicació, l'entusiasme i la professionalitat.
Gràcies a totes les alumnes i alumnes per la
responsabilitat que inverteixen en la formació.
Gràcies al Patronat, entitats, socis i col·laboradors de la
Fundació per estar sempre a prop de les nostres
necessitats.
Que el nou any ens trobi construint una "pinya", per a
que junts continuem fomentant l'ocupació que tant
necessitem. Els avanço que en el 2009 estarem de
festa major: Ared compleix 15 anys.
María Teresa Rodríguez.
Presidenta.

Fundació Ared i Salta empresa d'inserció

Un any de càtering al teu gust
Al novembre del 2007 varem iniciar amb
molta il·lusió el programa de càtering de
Salta, la nostra Empresa d’Inserció. Ja
hem complert un any de vida i ens ve de
gust compartir els resultats d’aquests
primers passos que persegueixen
l’excel·lència en el servei, la qualitat dels productes i la màxima satisfacció
dels nostres clients.
Llegim amb molt interès les enquestes de satisfacció que ens arriben
una vegada acabat el servei i fent una lectura del conjunt podem felicitarnos per la feina que estem realitzant. Hem rebut com a mitjana del
primer any un "notable". Si continuem sumant esforços el segon any
caminem cap a l'"excel·lent"
Transcric un comentari que ens va emocionar i que és molt representatiu
d'altres que ens arriben en les enquestes de satisfacció: "No teniu res
que envejar a empreses de càtering d’alt estanding" Gràcies, aquest és
el repte!!!
Una vegada feta la primera difusió de la iniciativa amb la jornada de
portes obertes i amb el preciós catàleg que ens identifica, és molt
encoratjador comprovar que la major difusió la feu vosaltres, que heu
provat els nostres productes i ens recomanen. Estem creant una xarxa
de clients estables, a la qual s’afegeixen altres que ens comencen a
conèixer.
Hem detectat les temporades pròpies dels serveis de restauració, i per
ser fidels al lema que ens va posar en marxa, i aconseguir que sempre
sigui "al teu gust" la nostra responsabilitat consisteix en flexibilitzar-lo
gairebé tot en la mesura de les nostres possibilitats.
Ens enorgulleix verificar que aquella decisió presa pel Patronat d'Ared
de diversificar els àmbits formatius i per tant productius de Salta, ha
estat un encert rotund.
Gràcies a tot l’equip que ho fa possible: gràcies als professionals i
treballadors que sempre estan disposats a un nou esforç i a una
superació contínua, gràcies als clients per l’afecte amb el qual ens fan
suggeriments que tractem d’incorporar, gràcies a tots els col·laboradors
que ens donen suport amb la infraestructura: sense vosaltres el Càtering
no seria possible.
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Formació, Acompanyament i Inserció

No és una distancia molt gran, això és cert, i per a cada persona
té un significat diferent i molt simbòlic.
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d’educació no formal. Aquesta és una definició correcta, però
no descriu l’autentica dimensió del que implica aquest
acompanyament diari.

Inserción laboral individualizada
mujer a mujer
"He encontrado
trabajo en una
tienda y estoy muy
feliz"

Mi nombre es Nelcy. Nací en Bolivia y
hace ya muchos años que me vine de
mi país. Tengo un hijo de 23 años que
es lo más hermoso que tengo, él es mi
gran apoyo.

Me hacía ilusión poder escribir cómo me encuentro en estos
momentos.Hace más de año y medio me llamaron para que hiciese
unos cursillos de formación. Fue entonces cuando conocí Ared.
Encontré cariño y comprensión en todos los que me rodearon,
tutores, compañeras y compañeros.
Pude asistir a los cursos de formación de cocina, incluso pude
ejercer prácticas fuera de Ared y mostrar parte de lo que había
aprendido. Al finalizar regresé de nuevo a Fundación Ared y apliqué
mis conocimientos en Salta Càtering, fue tambien a modo de
prácticas pero disfruté muchísimo.
Ahora, gracias a la insertora laboral, he encontrado un trabajo de
dependienta en una tienda. Estoy muy feliz, tengo un contrato por
un año.
Ared para mí ha sido mi segunda casa. Me despido de todos con
el cariño más grande y un abrazo para todos. Gracias.

Formació
"La formació és clau per aconseguir
treball i un treball estable és essencial
per a una bona inserció."
A data d'avui a la Fundació Ared reben
formació professional 64 persones:
30% dones en confecció industrial
10% dones en artesanía
60% dones en cuina
El 65% de les persones ateses han estat
derivades per centres penitenciaris, mentre
que el 35% han arribat a la nostra entitat
majoritarimanent via serveis socials, altres
entitats socials,etc.
El 50% de les dones són d'origen espanyol
(amb un alt percentatge de dones d'etnia
gitana), mentre que l'altre 50% són persones
estrangeres.

Confecció
Artesania
Cuina

Sensibilización
en primera persona

Ared somos muchos

Trabajadora de Salta Confección

La experiencia personal de un
largo camino recorrido en compañía

Mujer, madre y esposa.

Hace más de dos años que llegué a Ared. Desde entonces he aprendido

42 años

muchísimo, y hoy me siento muy fuerte.

Diana, ex alumna de Fundación Ared

Tengo muchas ganas de reencontrarme con los míos,ha pasado mucho
Diana, ¿Qué sabes de la "famosa crisis

tiempo desde que salí de mi país pero no ha desfallecido nunca el deseo

económica"?

de volver.

Por lo que parece afecta mucho a la construcción.
También se comenta muchísimo que suben y subirán

Pero mientras estoy aquí en Ared me siento en familia, de algún modo da

todavía más las hipotecas, si hay suerte se mantienen

luz a un camino que quiero recorrer. Mi día a día lo paso en el taller de

los sueldos pero los precios siguen subiendo hasta

artesanía. Jamás me he sentido discriminada, he sentido el cariño y la

en el súper.

esperanza de un futuro mejor.

¿Cómo te afecta a ti personalmente? ¿Qué tipo

Espero que nunca dejéis de luchar, es preciso que hayan personas que,

de sentimientos te despierta?

como aquí, te ayuden a salir adelante y crean en ti.

Uff... me provoca un sentimiento de angustia y de
inseguridad.

De verdad, gracias al equipo de Ared, sois fantásticos! gracias también a

Mi marido y mi hijo están en paro así que imagínate.

los colaboradores que hicieron Ared posible. Para mí os aseguro que

Si antes veía alcanzable el sueño de independizarnos

vuestra ayuda ha merecido la pena. Ojalá que este nuevo año Dios nos

del piso de mis suegros, ahora lo veo

ayude a realizar todos los sueños de la Fundación Ared, y es que en

inalcanzable...¿Cómo voy a acceder a una vivienda?

Ared somos muchos los que soñamos...

es imposible! Siento que esta crisis, de algún modo,
limita mis sueños...
¿Cómo solucionarías la crisis si tuvieses esa
responsabilidad?
más lo necesitan y a aquellos empresarios que, si
no, se están viendo forzados a despedir a sus
trabajadores.
También intentaría bajar los intereses de las
hipotecas y los alquileres de los pisos...los
empresarios que ganan mucho podrían ceder una
parte de los grandes beneficios que obtienen en
favor de aquellas familias que más lo necesitan. Y
no me refiero a mí, que, por suerte tengo un trabajo!
No sé, si todos cediésemos un poco, ¿no podríamos
vivir todos un poco mejor? supongo que no es fácil,
pero me gusta soñar con un mundo más justo y
equilibrado. No me gusta ver que unos tienen tanto
y otros tampoco, y yo te repito que me siento muy
afor tunada por poder tener un trabajo.

Mostra d'Associacions de les Festes de la Mercè
Festa Catalana de la Cooperació
Festival de Dj's contra la Fam
Desfilada Solidaria Agiantza (Bilbao) - Ared (Barcelona)
CAN -Volcan
Festa de la Tardor
Sopar Solidari Fundació Ared
Fira de Nadal - Taller Artístics
Coral Sagrat Cor a benefici de la Fundació Ared

Sensibilització

Supongo que es importante dar ayudas a los que

Setembre - Desembre 2008

Gràcies pel teu compromís, ara el necessitem més que mai!
Els que ja coneixeu aquesta revista, ja sabeu que aquest últim

Crec que està a les nostres mans evitar-ho i és per això que

article, generalment, el destinem a demanar el vostre suport

ara, encara amb més motiu, us demano que ens ajudeu, que

per a un nou repte o bé a donar-vos les gràcies per un projecte

us feu socis i formeu part compromesa d'aquest gran projecte.

concret que heu fet possible.

Sigui quina sigui la vostra aportació, ens ajudarà a continuar
treballant amb qualitat i professionalitat per i amb elles.

En aquest número 10, que s'edita just abans de les festes
nadalenques m'he proposat fer una fusió de totes dues vessants.

Gràcies per estar al nostre costat, gràcies per formar part

I és que, de fet, tenim la gran necessitat d'agrair-vos molt

d'Ared. Gràcies per la vostra confiança, per la vostra

sincerament el vostre acompanyament al llarg d'aquest any

implicació, pel vostre compromís i, sobretot, pel vostre afecte

que ara tanquem i, per l'altra banda, vull insistir-vos en que

vers les persones que més ho necessiten.

vosaltres sou Ared, vosaltres ho feu possible, i, depèn de
vosaltres que puguem continuar amb la nostra tasca amb la

No n'hi ha prou espai físic en aquesta sencilla Revista per a

qualitat i dedicació que es mereixen les nostres dones.

anomenar a cadascuna de les persones que ens heu ajudat
en aquests darrers mesos, però vagi un Gràcies especial per

És just ara, quan la crisi sembla omnipotent en els mitjans de

a la Catalina, la Dolors, el Luis, la MªAngels, el Josep, la Isabel,

comunicació i al carrer, quan tenim que demostrar el nostre

la Teresa, el Bernard, etc. Gràcies a tots, de veritat.

compromís social. I és que, no podem obviar que és a elles
a qui afecta més directament la crisi real i, novament les
diferències socials es tornen a fer més grans.

Més Informació:
Tel.: 93.351.38.65
www.fundacioared.org
c. Zamora, 103-105, baixos
08018 Barcelona

Sí, vull col·laborar amb la Fundació Ared
M'agradaria rebre informació per conèixer millor l'entitat
Aportació:
Periodicitat:

15
mensual

30
trimestral

60
semestral

Altre: _____
Anual

Altre:______

Xec nominatiu
Transferència Bancària:

La Caixa: 2100.0859.21.0200395562 Caja Madrid: 2038.9279.28.6000024060 Caixa Sabadell: 2059.0641.43.8000009590

Domiciliació Bancària: _ _ _ _ -_ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nom: ______________________________ Cognoms:______________________________________
Adreça: _______________________________________C.P.:_________ Població: _______________
Nif: _____________________ Tel.: ______________________ E-mail: ________________________
Signatura:____________
Data: ________________

Enviar aquesta butlleta per fax o mail: 93.485.15.07 / info@fundacioared.org
Gràcies

No facilitar aquestes dades implica no poder rebre el Certificat d’'92Hisenda. D’'92acord am bl aL.O. 15/1999, autoritzes que incorporem les teves dades als
fitxers de la Fundació Ared, amb l’'92objectiu de dur a terme les nostres finalitats i informar-te de l’'92evolució de la nostra tasca. Pots exercir els teus drets
d’accés,rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a la Fundació (c. Zamora, 103-105, baixos - 08018 Barcelona)

