PLA D’ACCIÓ
B+S
LLAR DE PAU

1. Dades de l’organització
Nom:

Companyia Filles de la Caritat- Llar de Pau

Breu descripció:

Servei d´atenció a la dona i famílies en situacions d´extrema vulnerabilitat social i
econòmica. Disposa de quatre projectes: Casa de Convalescència, Espai d´Acollida i
Capacitació, Pis Tutelat i Habitatges d´ Inclusió.

Dades de contacte

Carrer Josep Jover, 2
93 418 70 23
mmunos@fillescaritatfundacio.org
www.fillescaritatfundacio.org

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

dilluns, 18 / juny / 2018

2. Dades del Pla d’Acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció:
El coneixement dels diferents professionals que treballen al servei atenent a les persones (integradors,
educadors i treballadors socials) valoren i avaluen de manera interdisciplinar i regular les necessitats de les
persones que atenem; i defineixen objectius per tal de promoure les màximes capacitats individuals per
aconseguir el màxim grau d´autonomia de cadascuna.
Data de publicació del Pla d’Acció:

Març 2019

Vigència del Pla d’Acció:

2019-2020

Pla o plans d’acció anteriors:

2018

3. Objectiu del Pla d’Acció
Punt de partida del Pla d’Acció:
L´atenció als més desprotegits és un problema de justícia social, partint de l´exigència d´igualtat d’oportunitats i el
dret de tots al benestar social i a una qualitat de vida digna. Això de vegades no es compleix amb les persones
desprotegides, que pateixen malaltia, excarcerades, amb problemes de toxicomanies...

Propòsit principal del Pla d’Acció:
-Promoure processos de reinserció social mitjançant atenció, prevenció i promoció personal.
-Donar respostes concretes a les necessitats de cada persona atesa que l´ajudi en processos de canvi.
-Promoció integral de la persona mitjançant una acció propera, acollidora i realista que parteix dels recursos propis.
-Acompanyar a les persones ateses en el seu procés de recuperació de la salut i de la dignitat com a persona,
promovent el màxim la seva autonomia.
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4. Descripció de les actuacions
1.Nom de l’actuació:

Llar de Pau-Escola Lexia

Objectius d’aquesta
actuació:

-Tasca compatida d´ajuda mútua.
-Sensibilització del col·lectiu d´inclusió.
-Promoure relacions socials amb serveis del
barri.
-Compartir experiències d´aprenentatge
mutu (col·lectiu inclusió i àmbit de la
disminució).

Breu descripció:

Llar de Pau, conjuntament amb l´Escola Lexia realitzem trobades regularment, mensual o
bimensualment; per tal de compatir diferents tipus d´activitats amb els dos col·lectius (hort
urbà- tallers manualitats) per tal de propiciar el contacte i col·laboració dels dos col·lectius.
Amb l´objectiu prioritari de que ambdós, puguin treballar capacitats pròpies d´ajuda mútua.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

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

X Ambientals
X Socials
☐ Econòmics

d'innovació

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitatcontribueixen amb aquesta actuació?
4.10, 7.6 i 7.10

Persona o àrea responsable:

Àrea Educativa

Calendari d’execució previst:

Activitats bimensuals 2019-2020

Recursos humans i/o econòmics:

Partida pressupostària per activitats-Professionals d’ambdós àmbits.

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
Nombre de Tallers Realitzats
Nombre de persones que han participat
Índex de Satisfacció assolit pels dos serveis
Índex de Satisfacció assolit per les persones participants dels dos serveis.
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2.Nom de l’actuació:

Espai d´Acollida i Capacitació

Objectius d’aquesta
actuació:

-Recuperació de la dignitat de les
persones.
-Estimular capacitats i habilitats
individuals per tal d´aconseguir el màxim
grau d´autonomia socioeconòmica.

Breu descripció:

Es realitzen diferents tipus d´activitats lúdiques i capacitadores, que permeten a les
persones ateses la consolidació d´hàbits , actituds i habilitats; per tal, de poder viure
de maner autònoma. I en les situacions òptimes els hi permet incrementar el seu
nivell d´autonomia social i personal fins assolir la completa inserció sociolaboral.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

www.fillescaritatfundacio.org
Tipus d’actuació:

☐Ambientals
x Socials
x Econòmics

de continuitat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitatcontribueixen amb aquesta actuació?
7.1, 7.3 i 7.7

Persona o àrea responsable:

Àrea Educativa

Calendari d’execució previst:

2019-2020

Recursos humans i/o econòmics:

Professionals-Econòmics Públics i Privats

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
-Nombre de persones ateses a l´espai
-Nombre de persones que han millorat la seva situació socio-econòmica després de 3 mesos.
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Hort Urbà

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

-Capacitar per aconseguir hàbits
d´horaris, compromís de cura de
l´entorn i participació.
-Contribuir a la millora del paisatge urbà.
-Sensibilització de l´entorn vers el
col·lectiu d´exclusió.
-Promoure
bones
pràctiques
d´agricultura ecològica.

Breu descripció:

Dos cops a la setmana es baixa a l´hort a plantar, podar, regar o recollir els productes
treballats. Coordinat amb un professional i un voluntari de Llar de Pau. Amb reunions
de coordinació trimestral per avaluar l´evolució.

Més informació
(enllaç):
Beneficis esperats:

www.fillescaritatfundacio.org
Tipus d’actuació:

X Ambientals
X Socials
Econòmics

de continuïtat

Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitatcontribueixen amb aquesta actuació?
1.3, 3.9 i 7.6

Persona o àrea responsable:

Àrea Educativa

Calendari d’execució previst:

2019-2020

Recursos humans i/o econòmics:

Voluntaris i Persones ateses-Dotació Econòmica Privada.

Observacions:

Escriviu, si s’escau, altres observacions.

Indicador/s:
-Nombre de tallers realitzats.
-Nombre de persones ateses a l´espai
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5. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Valor actual
Data:des-18
-Vam començar a
l´octubre 2018.
S´han realitzat dos
tallers (hort i
postals Nadal)
-11,12 persones de
cada àmbit
(disminucióexclusió)
-90%satisfacció
-80%satisfacció

Valor esperat al
cap d’un any:

Valor assolit
Data 1r any:2018

Llar de Pau- Escola Lexia

-Num de Tallers Realitzats
-Num de persones que han
participat
-Índex de Satisfacció assolit
pels dos serveis
-Índex de Satisfacció assolit
per les persones participants
dels dos serveis

Espai d´Acollida i Capacitació

-Número de persones ateses
a l´espai
-Número de persones que
han millorat la seva situació
socio-econòmica després de
3 mesos

-A 31.12.2018
94casos348persones.
-50%

120 persones
ateses/any

-A 31.12.2018
94casos348persones.
-50%

Hort Urbà

-Núm. Tallers realitzats.
-Núm. Persones ateses a
l´espai.

-96 Tallers.
-25 Persones
diferents (7-8
pers.mitja a cada
taller).

104 Tallers
(7-8 persones per
taller)

-96 Tallers.
-25 Persones
diferents (7-8
pers.mitja a cada
taller).
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Valor assolit
Data 2n any:Feu
clic per escriure
una data.

-6 tallers any
-11,12 persones de
cada àmbit
(disminucióexclusió)
-90%satisfacció
-80%satisfacció

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

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 10.5 10.6

10.7 10.8 10.9

10.10

7. Col·laboracions i treball en xarxa
Xarxa d´Atenció a les Persones Sense Llar
ECAS – Comissió de persones amb VIH
Xarxa d´Atenció a col·lectius de Violèsnica Masclista
Col·laboradors amb Conveni signat amb la Universitat de Barcelona

6

