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1. Dades de l’organització
Nom:

SIDA STUDI

Breu descripció:

SIDA STUDI treballa en la capacitació de les persones per promoure la salut sexual i la
gestió dels riscos biològics relacionats, com el VIH/sida i altres ITS i els embarassos no
planificats, en un marc de respecte als Drets Sexuals i Reproductius.

Dades de contacte:

www.sidastudi.org

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:

Abril de 2014

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
Hem valorat i estudiat les accions que desenvolupen els treballadors/res de l’entitat i les que poden fer durant
aquest any per millorar en l’àmbit de la sostenibilitat, fent un ús responsable dels recursos disponibles.

Data de publicació del Pla d’acció:
Vigència del Pla d’acció:

31/12/2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
A banda les accions que ja desenvolupem volem seguir treballant per incrementar més millores
mediambientals i de sostenibilitat fomentant la responsabilitat compartida.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
Millorar la salut dels/les treballadors/res i la salut afectiva sexual dels joves, promovent entorns
saludables.
Millorar la gestió de residus dins de l’entitat.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Recollida selectiva i reducció de residus
Objectius:

Recollida selectiva i reducció de residus

Breu descripció:

SIDA STUDI treballa amb l’ús racional dels recursos, és per això que des de
l’entitat es lluita per la reducció dels residus generats a les instal·lacions
disposant, per exemple, de vaixella pròpia i estris de cuina.
Tanmateix, un cop generat el residu es disposa de punts de recollida selectiva per
a les diferents fraccions, també s’emmagatzema els cartutxos de tinta per a
lliurar-los al Punt Verd.
Tenim també unes papereres de recollida de paper que gestiona l’empresa
Ecològic que recicla, recull i buida.

Més informació (enllaç):
Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
5.Objectiu: Ús racional dels recursos. Línies d’acció: 4, 8, 9, 10

Persona o àrea responsable:

Maria José Román

Calendari d’execució previst:

31/12/2018

Recursos humans i/o econòmics:

10 persones

Observacions:

Indicador/s:

Contenidors per paper per reciclar
Ús de paper reciclat per imprimir
Reutilització del paper ja utilitzat
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5.2 Nom de l’actuació: Pla d’estalvi energètic en les instal·lacions de l’entitat
Objectius:

Gestió dels recursos de l’entitat i facilitar el
desenvolupament personal i professional
dels/les treballadors/res.

Breu descripció:

Pla d’estalvi energètic en les instal·lacions de l’entitat
Ergonomia en l’àmbit laboral: canvi de les pantalles dels ordinadors.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
4 Objectiu Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero. Línies d’acció: 3,5
6 Objectiu: Bon govern i responsabilitat social. Línies d’acció: 7
10 Objectiu: Resilència i responsabilitat planetària. Línies d’acció: 4
Persona o àrea responsable:

Maria José Román

Calendari d’execució previst:
Recursos humans i/o econòmics:

31/12/2018

Observacions:

Indicador/s:

Factura llum (Somenergia)
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5.3 Nom de l’actuació: Cursos i tallers
Objectius:

Des de les intervencions educatives treballar
l’educació sexual dels joves

Breu descripció:

Des d’aquesta organització es vetlla pel benestar personal, garantint l’educació
sexual dels joves a través de cursos i accions educatives per a diferents grups
d’edat i/o àmbits educatius.
S’avaluen les accions educatives

Més informació (enllaç):

http://www.sidastudi.org/ca/info/cursos-talleres-jovenes

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
6 Objectiu: Bon govern i responsabilitat social. Línies d’acció: 8
7 Objectiu: Benestar de les persones . Línies d’acció: 2, 4, 6,10
9 Objectiu: Educació i acció ciutadana. Línies d’acció: 2, 4

Persona o àrea responsable:

Maria José Román

Calendari d’execució previst:
Recursos humans i/o econòmics:

31/12/2018

Observacions:

Indicador/s:

Qüestionaris de satisfacció de les accions educatives
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5.4 Nom de l’actuació: Treball en xarxa-comunitari
Objectius:

Treball en xarxa-comunitari

Breu descripció:

Compartir material i/o intercanviar serveis entre entitats.
Estimular les sinergies i col·laboracions entre el teixit associatiu.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
6 Objectiu: Bon govern i responsabilitat social. Línies d’acció: 1, 2, 3, 6,

Persona o àrea responsable:

Maria José Román

Calendari d’execució previst:
Recursos humans i/o econòmics:

31/12/2018

Observacions:

Indicador/s:

Serveis compartits
Intercanvi de materials
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Logotip
organització

6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Recollida selectiva i reducció de residus

Contenidors paper
Ús paper reciclat per imprimir
Reutilització del paper

Gestió de recursos de l’entitat i facilitar el
desenvolupament personal i professional
dels/les treballadors/res

Factura llum

Des de les intervencions educatives treballar
l’educació sexual dels joves

Qüestionaris de satisfacció de les
accions educatives

Treball en xarxa comunitari

Serveis compartits
Intercanvis de material

Valor esperat de
l’indicador al cap
d’un any

Estat actual
Data:

1r any
Data:

2n any
Data:
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Logotip
organització

7. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
relacionades amb les actuacions del Pla d’acció:
Objectiu

Línies d’acció

1. Biodiversitat

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2. Espai públic i mobilitat

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3. Qualitat ambiental i salut

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5. Ús racional dels recursos

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

6. Bon govern i responsabilitat social

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7. Benestar de les persones

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

8. Progrés i desenvolupament

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

9. Educació i acció ciutadana

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10. Resiliència i responsabilitat planetària

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

8. Col·laboracions i treball en xarxa
SIDA STUDI forma part:
Comitè 1r de desembre- Plataforma Unitària d'ONG-Sida de Catalunya
Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
Federació Catalana Voluntariat Social
Alianza Plataformas VIH/sida del Estado español

9. Observacions
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