PLA D’ACCIÓ
B+S
FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS

1. Dades de l’organització
Nom:

Fundació Maria Raventós

Breu descripció:

La Fundació Maria Raventós és una organització no lucrativa d'acció social i
educativa que va néixer l'any 1951 a la ciutat de Barcelona.
La Fundació, des dels seus inicis, ha tingut com a primera finalitat, l'ajuda i la
protecció de les dones joves que es troben en situació de risc i/o d'exclusió social.
Gran part d'aquestes dones són mares amb infants menors a càrrec.
La missió de la Fundació és acollir i acompanyar a noies en situació de risc
d'exclusió social, amb especial atenció a les que tenen fills a càrrec menors de 3
anys, per tal de potenciar al màxim les seves capacitats i puguin emancipar-se
garantint un itinerari vital contructiu i un desenvolupament saludable del seu
infant.
La Fundació vol formar part del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i aplicar
els seus principis a la tasca de l'entitat. És una aposta per fer un pas endavant i
incorporar la sostenibilitat en totes les actuacions, implicant tant a l'equip
professional com a les dones que acull.

Dades de contacte

Carrer Plantada, 1-5, 08017 Barcelona
93.417.39.64
fmr@fmraventos.org
https://fmraventos.org/

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

divendres, 15 / febrer / 2019

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
Per l’ elaboració del Pla d’ Acció d’ enguany es realitzaran les següent accions;
1.

CREACIÓ D’UN EQUIP DE TREBALL REFERENT
. Creació d’un grup de treball per a l’elaboració i aplicació del pla d’acció.
. Participació d’una persona de cada projecte de la Fundació en el grup de treball: reunions
periòdiques de treball.

2. DISSENY I ELABORACIÓ DEL PLA
. Definició dels objectius que es volen assolir.
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. Selecció de les actuacions del Pla d’acció B+S.
3. COMUNICACIÓ
Comunicació del Pla d’ acció B+S:
. massa social de l’entitat
. treballadores de l’entitat
. destinatàries dels projectes
4. EXECUCIÓ I SEGUIMENT DEL PLA
. Disseny de material informatiu i de divulgació per l’equip per la reducció de residus del material
d’oficina, a fi de millorar l´ús responsable dels recursos i sensibilitzar de la necessitat de reduir els
residus.
. Compra, organització i distribució del material necessari per al compliment dels objectius
establerts.
. Contacte amb serveis especialitzats
Data de publicació del Pla d’Acció:

diumenge, 30 / juny / 2019

Vigència del Pla d’Acció:

31 de desembre de 2020

Pla o plans d’acció anteriors:

Aquest és el primer pla d’acció

3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
Aquest és el primer pla d’acció que realitza la Fundació

Propòsit principal del Pla d’Acció:
El principal propòsit és aplicar i documentar processos i procediments destinats a minimitzar l’impacte
mediambiental.

4. Descripció de les actuacions
Gestió de residus

1. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

•

Que la sostenibilitat s’incorpori
a totes les actuacions de la
Fundació
de
manera
transversal.
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•

•

Breu descripció:

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Gestionar la separació i
recollida dels diferents residus
generats a la FMR pel seu
reciclatge.
Que les dones acollides
participin
activament
i
voluntària en el projecte i
puguin conscienciar-se sobre el
consum responsable i les 3R’s.-

La gestió i la recollida dels diferents residus consistirà en:
Plàstic, paper, vidre i orgànic
• Compra dels contenidors necessaris per la distribució dels residus base
(paper, plàstic, vidre i orgànic).
• Instal·lació de destructores, en els punts claus de l’ entitat, pel paper
confidencial de seguretat mitjana i alta.
• Organització dels diferents espais per poder acumular els residus, fins a al seu
transport al punt verd.
Tonners
• Contractació d’ una entitat sostenible i/o de proximitat per a la col·locació de
contenidors i per a la recollida de tonners.
Compostatge
• Comunicació dels procediments a seguir al personal per al reciclatge de la
matèria orgànica recol·lectada amb la finalitat de transformar-la en
compostatge.
• Col·locació d’un compostador sense mecanismes ni motors.
• Reutilització de la matèria descomposta com fertilitzant orgànic a tots
els espais enjardinats de la FRM.
https://fmraventos.org/
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

de millora

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
5.3 , 5.9, 5.10
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Persona o àrea responsable:

Comissió de Sostenibilitat

Calendari d’execució previst:

2019-2020

Recursos humans i/o econòmics:

4 persones per a la comunicació i gestió dels processos a seguir
7 papereres triples+ 8 contenidors+ 9 bosses colors+ 4 destructores

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
Nombre de persones informades i formades
Nombre de contenidors de paper d’alta seguretat reciclats
Nombre de tonners reciclats
Nombre d’ empreses col·laboradores

2. Nom de l’actuació:
Objectius d’aquesta
actuació:

El Benestar de les persones

Sensibilitzar a les noies de la necessitat
de fer un consum responsable, per tal
que puguin aplicar-lo un cop visquin
autònomament.
Promoure
l’esperit
crític,
la
responsabilitat i la participació com a
competències transversals per les
dones que els seran d’utilitat en altres
àmbits de l’emancipació.
Contribuir en l’estabilitat emocional de
les noies a través d’experiències de
participació activa, de autopercepció i
responsabilitat
que
fomenten
l’empoderament de la jove com a
ciutadana activa i promotora de bones
pràctiques.

Breu descripció:

•

Amb cada nucli familiar (mare-infant) i amb cada noia s'elabora plans de
treball individualitzat per la seva inclusió social i abarquen totes les
competències personals, socials i maternals. En aquests espais tutorials es
tractaran les temàtiques relacionades amb els objectius descrits al punt
anterior, de desenvolupament de competències, cneixements i estabilitat
emocional.

4

•

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

Creació d'una xarxa d'habitatges d'inclusió per a garantir un habitatge
digne i facilitar l'accés a un lloc on viure per a les mares i les noies que tenen
dificultats d'accés. El fet de poder donar cobertura a les necessitats
bàsiques ens permet poder posar el focus de la intervenció educativa en les
competències i la projecció cap a una emancipació plena.

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació.
Tipus d’actuació:

☒ Ambientals
☒ Socials
☒ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació?
7.2, 7.3, 7.8, 7.9, 7.10

Persona o àrea responsable:

Comissió de sostenibilitat

Calendari d’execució previst:

2019-2020

Recursos humans i/o econòmics:

Equip educatiu de la residència maternal i de la xarxa d’habitatges
d’inclusió

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
•
•
•
•
•

Nombre de tutories realitzades
Nombre de persones que viuen als nostres habitatges
Implicació de les noies en accions de reciclatge: participació en accions de divulgació i execució de
les propostes
Aplicació dels hàbits i coneixements apresos en els habitatges d’inclusió, un cop marxen de la
residència maternal
Millora qualitativa de les seves competències transversals
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Valor actual
Data: Feu clic per
escriure una data.

Valor esperat al
cap d’un any:

Valor assolit
Data 1r any: Feu
clic per escriure
una data.

Gestió de Residus i benestar de les
persones

Nº
de
treballadores,
residents i infants que reben
la informació sobre la gestió
dels residus

Que el 100% dels
treballadores,
Pendent obtenir
residents i infants dades
rebin la informació

Gestió de Residus

Nombre de contenidors de
material reciclat

Entre 10 i 20
contenidors

Pendent obtenir
dades

30 tonners reciclats

Pendent obtenir
dades

Al voltant de 300
tutories individuals
anuals, on es
treballaran

Pendent obtenir
dades

Gestió de Residus

Nombre de tonners reciclats

Benestar de les persones

Nombre de tutories
realitzades

Indiqueu el valor
assolit actualment
en aquesta
actuació.
Indiqueu el valor
assolit actualment
en aquesta
actuació.
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Valor assolit
Data 2n any:
Feu clic per
escriure una
data.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.
A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.

aquestes
temàtiques

Gestió de residus i benestar de les
persones.

Nombre d’ entitats
col·laboradores

Actualment
col·laborem amb 3
entitats
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Reunions
informatives i de
col·laboració, i un
mínim de 3
actuacions
conjuntes anuals

Pendent obtenir
dades

A emplenar quan
l’acció ja s’ha
realitzat durant
2 anys.

6. 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

10.7 10.8 10.9

10.10

10.5 10.6

7. Col·laboracions i treball en xarxa
Treballarem coordinadament amb entitats i institucions del barri que promouen la sostenibilitat: punts
verds, Casa Orlandai, Fàbrica del Sol, Jardiners Oliveras, etc.
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