PLA D’ACCIÓ
B+S
FUNDACIÓ IPSS

0

1. Dades de l’organització
Nom:

FUNDACIÓ IPSS

Breu descripció:

Fundació IPSS es dedica al disseny, implementació i gestió de
programes, centres i serveis adreçats a dones, persones grans,
infància, joves, persones amb discapacitat física i intel·lectual,
persones en situació d’exclusió social i també persones afectades
per les drogodependències, així com persones i col·lectius que
pertanyin a minories ètniques i culturals i població en general,
informant a la societat dels problemes i ajudant al conjunt de les
necessitats humanes que tot això genera, així com promocionant
l’atenció i assistència que d’aquestes realitats es deriven.

Dades de contacte:

Tel.: 93 202 16 16
Correu-E: ipss@ipss-online.org
www.ipss-online.org

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

21/01/2013

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
La direcció de l’entitat acorda a principis de 2018 la creació d’un Grup de Treball composat per
professionals de diferents disciplines que treballen en diferents centres i serveis gestionats per
Fundació IPSS per tal que reculli totes les accions aïllades que es realitzaven fins el moment en
matèria de sostenibilitat amb l’objectiu de fer una diagnosi de l’estat actual que permeti dissenyar un
pla d’acció en sostenibilitat de l’entitat per als propers tres anys que segueixi els objectius i les línies
previstes pel Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat 2012-2022. El Pla d’acció serà degudament
difós entre el personal iniciant un procés participatiu que permeti recollir i incloure totes les
aportacions per a la seva aprovació final.

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

2 anys

Pla/plans d’acció anterior/s:

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
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El Grup de Treball per al Pla d’Acció en Sostenibilitat s’ha ocupat de fer un recull, centre per centre, de
totes les possibles accions que ja es realitzaven de manera formal o informal que poguessin ser
incloses com a accions formals en el Pla, susceptibles de millora, i després d’un estudi de necessitats,
proposar-ne de noves que puguin adscriure’s a alguna de les línies d’acció dels objectius previstos al
Compromís per a la Sostenibilitat a Barcelona ciutat 2012-2022.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
Donat que la pròpia activitat de la Fundació s’adequa, ja de per se, al compliment de totes les línies d’acció de
l’Objectiu 7: Benestar de les Persones i a gran part de les que preveu l’Objectiu 6: Bon Govern i
Responsabilitat Social del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, el Pla d’acció en Sostenibilitat
de Fundació IPSS té com a objectiu principal servir de guia per a sistematitzar i refermar el conjunt d’accions
informals per a la sostenibilitat que es realitzen actualment a l’entitat i implementar-ne de noves, així com
sensibilitzar a treballadors, usuaris, famílies i proveïdors sobre els valors sostenibles i el compromís envers l’ús
racional dels recursos naturals, la protecció del medi ambient i de la nostra biodiversitat i la prevenció de la
contaminació que puguin generar les activitats als centres.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: Ús Racional dels Recursos
Promoure i sensibilitzar envers un consum
responsable a persones usuàries, famílies,
treballadors, proveïdors i comunitat.
Disminuir el malbaratament dels recursos en tots els
àmbits (menjar, aigua, llum, paper, guants,
productes d’higiene i neteja...).
Reducció de residus.
Reciclatge de residus i millora de la gestió
d’aquests.

Objectius:

Breu descripció:

IMATGE

Es fomenta en tots els centres de l’entitat el manteniment, recuperació, reparació
i reutilització d’electrodomèstics i altres aparells espatllats, ordinadors, ... abans
que la compra de nous.
Es sensibilitza i s’educa envers un consum responsable i la minimització del
malbaratement del menjar i altres subministraments dissenyant menús adequats
amb productes de temporada i de proximitat, instal.lació de mecanismes d’estalvi
d’aigua en aixetes i WC., utilització de pitets, tovallons i tovalles de roba
reutilitzables,...
Utilització de materials reciclats per a activitats manuals terapèutiques i
lúdiques.
Recollida sel.lectiva de residus a tots els centres, utilització de punts verds,
recollida de paper i consumibles per part d’empreses especialitzades.

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:
Objectiu 5: ÚS RACIONAL DELS RECURSOS
Línies d’acció 1, 3, 4, 7 i 8
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Persona o àrea responsable:

Administració

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:
Observacions:

Indicador/s:

Reducció de costos en alimentació, subministraments, productes de neteja i higiene i
material d’oficina.
Reducció en les compres d’aparells informàtics i electrodomèstics.
Núm. De reparacions efectuades en aparells.
Recollida sel.lectiva de residus efectiva.
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5.2 Nom de l’actuació: Taller l’hort i conservació del jardí del Centre de
Dia per a persones grans Vallirana 61
Objectius:

Facilitar el treball intergeneracional en el
Centre de Dia per a persones grans Vallirana 61
i sensibilitzar sobre la cura del medi ambient
als participants.
Millorar la qualitat de vida de les persones
grans mitjançant la promoció de l’autonomia.
Enfortir la xarxa social i relacional de la
comunitat i de les persones que viuen o
participen en ella.
Educar sobre agricultura ecològica i ús de
pesticides d’origen natural.
Promoure un estil de vida saludable.

Breu descripció:

Disseny, creació i manteniment d’un petit hort urbà i manteniment i conservació
del jardí del Centre de Dia per a persones grans Vallirana 61.
Les persones usuàries del Centre de Dia s’ocupen, amb l’ajut dels professionals,
del manteniment d’un petit hort urbà. Mensualment es fa una sessió conjunta
amb els alumnes de l’escoleta Manada Gori Gori.

Més informació (enllaç):

www.ipss-online.org

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:
Objectiu 1: BIODIVERSITAT; Línia d’acció 4
Objectiu 3: Línia d’acció 5
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Persona o àrea responsable:

Responsable Centre de Dia per a persones grans Vallirana 61

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Educador Social
Auxiliars de Geriatria

Observacions:

Indicador/s:

Núm. de sessions/any; núm. de persones grans participants; núm. de nens i nenes
participants; Valoració positiva dels participants
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5.3 Nom de l’actuació: Recuperació del carrer com espai compartit
Objectius:

Integrar l’espai exterior entorn al Centre de
Dia per a persones grans Vallirana 61 en un
espai més del centre i fomentar el coneixement
de l’entorn.
Recuperar el carrer com un espai compartit i
un lloc de convivència.
Estimulació de les capacitats físiques i
cognitives de les persones participants.
Gaudir d’un passeig agradable pels carrers del
barri.

Breu descripció:

Setmanalment i si el temps ho permet es fan sortides pel barri amb un
màxim de 7 persones usuàries per reconèixer carrers, places, parcs i
edificis públics i privats buscant un objectiu tant lúdic com terapèutic.
Participació en la decoració del carrer per a la festa major del barri.

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:
Objectius 2: ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT

Línia d’acció 4
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Persona o àrea responsable:

Responsable del Centre de Dia per a persones grans Vallirana 61

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Auxiliars de Geriatria

Observacions:

Indicador/s:

Núm. De sortides/any; núm. De persones participants; Millora de les capacitats
físiques i cognitives
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5.4 Nom de l’actuació: Compartir per créixer
Objectius:

Facilitar als joves un bon ús del temps que han de
passar apartats del centre educatiu i la formació
en valors a través de la realització d’un servei de
voluntariat social i solidari dins del Centre de
Dia per a persones grans Vallirana 61.
Promoure la responsabilitat social de les persones
grans en la construcció de la cohesió social
alhora que potenciar les seves habilitats socials i
comunicatives, i fomentar la seva autoestima.
Oferir a les famílies un espai especialitzat per
acollir als menors evitant així possibles
conductes de risc, i acompanyar i assessorar els
pares en la presa de decisions vers als menors.

Breu descripció:

Projecte intergeneracional iniciat per Fundació IPSS l’any 2012, en el que el Centre
de Dia per a persones grans Vallirana 61 ofereix la possibilitat d’una estada temporal
a alumnes de secundària dels centres educatius del barri que degut a una sanció han
estat expulsats temporalment.
Amb projectes com Compartir per créixer el Centre de Dia Vallirana 61 es
configura com un espai de convivència saludable on desenvolupar-se des del qual es
transmeten valors com l’altruisme, la solidaritat, la gratuïtat, la responsabilitat, la
transformació social… que contribueixen a crear un model de persona activa i
implicada en la realitat social.

Més informació (enllaç):

www.ipss-online.org

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:
Objectiu 9: EDUCACIÓ I ACCIÓ CIUTADANA

Línia d’acció 5
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Persona o àrea responsable:

Responsable del Centre de Dia per a persones grans Vallirana 61

Calendari d’execució previst:

2018

Recursos humans i/o econòmics:

Auxiliars de Geriatria

Observacions:

Indicador/s:

Núm. d’alumnes acollits
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Logotip
organització

6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Ús Racional dels Recursos

Reducció de costos en alimentació,
subministraments i material d’oficina.
Reducció en les compres d’aparells
informàtics i electrodomèstics
Núm. De reparacions
Recollida sel.lectiva de residus efectiva

Taller l’hort i conservació del jardí
del Centre de Dia per a persones
grans Vallirana 61

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

Estat actual
Data: Juny 2018

Entorn 1%;
entorn 1%; 5-10;

---

Núm. de sessions; núm. de persones
grans participants; núm. de nens i
nenes participants; Valoració positiva
dels participants

8; 24; 10;

8;24; 10;
Valoració 4-5 en
qüestionari
satisfacció

Recuperació del carrer com espai
compartit

Núm. De sortides; núm. De persones
participants; Millora de les capacitats
físiques i cognitives

35; 24;

35;24; millora
resultats tests

Compartir per créixer

Núm. d’alumnes acollits

Mínim 8-10
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1r any
Data: Juny 2019

2n any
Data: Juny
2020
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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
Col.laboració amb la Llar d’infants Gori Gori per al Taller de l’Hort
Col.laboració amb l’IES Menéndez Pelayo i IES Montserrat per al projecte Compartir per Créixer.
Associació de veïns barri El Farró

9. Observacions
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