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Fundació IPSS és una entitat sense ànim de lucre i d’àmbit nacional, constituïda l’any 2008 a Barcelona.
Missió
La Fundació es proposa contribuir a la millora de la salut, del benestar
social i de la qualitat de vida de la població en general, i en particular de les
RGTUQPGUITCPUFQPGUKPH´PEKCLQXGURGTUQPGUKEQNŖNGEVKWUSWGRGTVCP[KP
a minories ètniques i culturals, persones discapacitades psíquica i físicament, persones en situació d'exclusió social i també persones afectades
per les drogodependències, informant a la societat dels problemes i ajudant
al conjunt de les necessitats humanes que tot això genera, així com promocionant l'atenció i/o assistència que d'aquestes realitats es deriven.
Els objectius de Fundació IPSS s’aconsegueixen específicament
dissenyant, planificant i gestionant els diferents centres i serveis, invertint
en formació contínua de tot el personal, així com avaluant els resultats
obtinguts.

Visió
Fundació IPSS s’orienta a una assistència de qualitat, reconeguda pels
professionals i la comunitat, i sobre tot pels clients. Els eixos principals
entorn els quals es desenvolupa total l’activitat són la satisfacció de les
persones destinatàries de l’atenció i la millora de la seva qualitat de vida.

Valors
Transparència i compromís ètic
Tracte humà i personalitzat
8QECEKÎFŏGZEGNŖNÂPEKC
Solidaritat amb les persones i l’entorn
Sostenibilitat

| atenció | prevenció | tractament | inserció | assessorament | estudis i investigació | publicacions |

Equip humà
Els professionals que dirigeixen Fundació IPSS han desenvolupat la seva
carrera professional en l'àmbit social i sanitari des de mitjans de la dècada
dels anys noranta i per tant compten amb una àmplia experiència en la
gestió, entre d’altres, dels següents centres i programes:
Residències i Centres de Dia per a Persones Grans
*CDKVCVIGUVWVGNCVURGTCFKHGTGPVUEQNŖNGEVKWU RGTUQPGUITCPURGTUQPGU
discapacitades, dones que han patit violència, …)
Serveis d'Ajuda Domiciliària
Serveis d'Acollida per a Dones que pateixen violència de gènere
Serveis d'Atenció Familiar
Punts de Trobada Familiar
Serveis educatius dirigits a menors
Serveis d'Acollida per a persones en situació d'exclusió social
Programes, estudis i assessorament per a projectes dirigits a minories
marginals
Estudis de detecció de necessitats i viabilitat d'equipaments per a
persones grans

Fundació IPSS opta per adequar d'una forma racional les estructures
organitzatives als projectes i a mesura que s'aconsegueixen nous
contractes es dota dels recursos tècnics, humans i organitzatius necessaris per a dur a bon terme la tasca encomanada.

| atenció | prevenció | tractament | inserció | assessorament | estudis i investigació | publicacions |

PERSONES
GRANS
Habitatges tutelats per a persones grans de Sant Adrià de
Besòs
Habitatges tutelats per a persones més grans de 65 anys sense
una xarxa familiar de recolzament, que per raons sòcioeconòmiques no poden disposar d’una vivenda pròpia o de
lloguer.

10

usuaris atesos

Durant el mes de novembre de 2010, els usuaris de dos dels
habitatges existents es van traslladar a un nou edifici format per
vuit apartaments propietat de l’Ajuntament de Sant Adrià de
Besòs.
La titularitat dels habitatges gestionats per IPSS des de l’any
1997 en que va entrar en funcionament el primer d’ells, és de
l’Ajuntament de la ciutat.
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SERVEI
D’ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA
Servei d’Atenció Domiciliària de Sant Adrià de Besòs
El Servei d’Atenció Domiciliària de Sant Adrià de Besòs és un
conjunt integrat, organitzat i coordinat de serveis i d’accions
assistencials, educatives i preventives, realitzades principalment
en el domicili de la persona usuària i que s’orienten a tenir cura
de la pròpia persona i de la seva llar per tal que les persones
ateses puguin millorar o mantenir la seva qualitat de vida dins del
seu entorn social habitual.

Servei de neteja

Les prestacions són:

7.708

hores

222

persones ateses

Cura de la persona
Neteja de la llar
Àpats a domicili
Transport als Centres de Dia per a persones grans
N’és titular l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i està gestionat
per IPSS des de l’any 2006.

Atenció a les persones

15.497

hores

199

persones ateses

Àpats a domicili

13.667

menús

116

persones ateses

Transport a CCDD

5.693

viatges

18

persones ateses
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DONA
Centre d’Atenció a Dones Maltractades i/o en situació
d’exclusió social amb fills a càrrec Marialar
Centre d'acollida per a dones víctimes de violència i/o en
situació d'exclusió social, amb una capacitat màxima de 54
places, 18 de les quals es destinen a dones i la resta als seus
fills i filles. El centre acull dos serveis diferenciats i complementaris:

54

places

24

places

Servei d'acollida d'urgències: per a aquelles dones en
situació de violència que requereixen una resposta immediata. En aquest cas es planteja una estada curta per a cobrir
les necessitats bàsiques i de protecció, a l'espera dels
recursos personals i/o comunitaris concrets.
Servei d'acollida a mitjan-llarg termini: per a aquelles dones
el procés de les quals de reconstrucció personal serà llarg i
que no disposen dels recursos personals, familiars i/o comunitaris adequats.
El centre és de titularitat de Càrites Diocesana de Barcelona.

Pisos compartits per a dones
Pisos compartits amb l'acompanyament puntual d'un educador
social. Es tracta de quatre pisos amb capacitat per a dues
famílies monoparentals en cada pis fins a un màxim de sis
persones per pis.
L'objectiu és oferir una resposta estable a dones que han
realitzat un procés de recuperació positiu de la seva situació de
violència o de risc d'exclusió social i que són capaces de viure
amb autonomia però que, per no disposar de recursos
econòmics suficients, necessiten compartir pis formant petites
unitats de convivència.
Els pisos són de titularitat de Càrites Diocesana de Barcelona.
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DONA
Habitatge social compartit per a dones que han patit violència
masclista i/o en risc d’exclusió social i els seus fills i filles
IPSS facilita l’accés a la vivenda a dones i infants que han patit
violència masclista.
La capacitat és per a 4 unitats familiars i el temps màxim
d’estada és 1 any.

3

personas atendidas
(2 mujeres y 1 menor)
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PERSONES
EN SITUACIÓ
D’EXCLUSIÓ
SOCIAL
Espai d’Acollida Diürna per a persones sense llar Folre
Centre d'acollida diürna per a persones adultes en situació
d'exclusió social de titularitat de Càrites Diocesana de Barcelona,
concebut com un espai de relació, cobertura de necessitats i
seguiment social. Es realitzen plans d'atenció i inserció individualitzats.

87

persones ateses
(16 dones i 71 homes)

Els serveis oferts són: acollida, bugaderia i rober, berenar i
sopar, higiene i afaitat, perruqueria, podologia, consigna i
correspondència.
El centre, amb una capacitat màxima per a atendre a 20
persones diàriament, està obert de dilluns a divendres de 16 a 20
hores.

Casa d’Acollida Bisbe Carrera per a persones sense llar
Centre d'acollida temporal amb capacitat per a 2-3 persones en
situació d'emergència i 6-7 persones en règim d'habitatge
compartit.

35

persones ateses
(35 homes)

El centre, titularitat de Càrites Diocesana de Barcelona, es
concep com un recurs per a acompanyar i donar suport a les
necessitats quotidianes dels usuaris que vulguin iniciar un
itinerari d'inserció individual.
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INFÀNCIA
Centre de Suport Materno-infantil Mimos
Centre d'atenció a nens de 0 a 3 anys i de suport a les famílies dirigit a les famílies més desfavorides amb
fills d'aquesta edat.
L'objectiu del centre és realitzar una tasca preventiva, formativa i de suport amb els nens i amb les famílies
(especialment la mare i el pare) perquè puguin atendre i cuidar als seus fills correctament i conciliar, en la
mesura del possible, la vida familiar i laboral.
El centre, titularitat de Càrites Diocesana de Barcelona, atén als usuaris de dilluns a divendres de 9 a 14
hores.
IPSS va gestionar aquest servei fins el mes de juliol de 2010.

Espai educatiu Glamparetes
Servei de titularitat de Càrites Diocesana de Barcelona adreçat a nens i nenes del barri de la Barceloneta
d’entre 6 i 12 anys i llurs famílies. Es realitza suport escolar, diferents tallers i activitats a l’aire lliure.
IPSS proporciona 3 monitors.
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PERSONES
AMB
DISMINUCIÓ
Llar-Residència Alb-Bosc per a persones amb disminució
intel.lectual
Llar-Residència situada en el municipi de Mollet del Vallès, amb
una capacitat de 18 places, per a persones amb discapacitat
KPVGNŖNGEVWCNCODPGEGUUKVCVFGUWRQTVNKOKVCVKCODGPXGNNKOGPV
significatiu o trastorn de conducta / malaltia mental de baixa
HTGS×ÂPEKCKITCXGVCV

XX
18

residents

'NVKVWNCTF CSWGUVEGPVTGÃUNC(WPFCEKÎ#ND$QUE
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DROGODEPENDÈNCIES
Projecte Situa’t
Programa d’inserció social de drogodependents, en tractament o
seguiment, finançat pel Consorci del barri de la Mina de Sant
Adrià de Besòs. Taller prelaboral de motivació, programa
d’activitats formatives, informació, assessorament i acompanyament.

21

participants
(4 dones i 17 homes)

Per encàrrec del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, IPSS realitza la manipulació de kits d’intercanvi de
xeringues en el marc del taller productiu del projecte.
La gestió d’aquest projecte corre a càrrec d’IPSS des de l’any
2002.
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FORMACIÓ
Formació en l’àmbit social
Programes de coneixements teòrics i pràctics en relació als
àmbits de gent gran, infància i joventut, interculturalitat i dona.
Curs de Cuidadors de persones dependents en institucions i atenció sòcio-sanitària a domicili
Curs adreçat a dones inmigrants en situació de reagrupament
familiar o en risc d’exclusió format per tres mòduls:
Mòdul de formació laboral de 100 hores teóriques
Mòdul de pràctiques de 90 hores
Mòdul addicional de 5 hores de català i coneixement de l’entorn

16

dones inmigrants

8

dones insertades laboralment
(50% participants)

Realitzat en el marc del Programa de Reagrupament de la Direcció
General per a la Inmigració del Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya.

Formació teòrica sobre l’evolució dels serveis socials i
técniques de resolució de conflictes i gestió de les
emocions

15

participants

17 hores de formació teòrica dins del mòdul Ajudant de la Gent Gran
impartit dins del Taller d’Ocupació Ciutat Inclusiva i Pròxima a les
Persones per encàrrec de Barcelona Activa.
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TREBALL
COMUNITARI
Servei de suport a la dinamització dels comerços
i a l’associació de comerciants del barri de La Mina
de Sant Adrià de Besòs
Un tècnic especialitzat s’encarrega de donar suport i assessorament als comerços existents al barri de la
Mina, així com els de nova implantació, en tots els aspectes relacionats amb la millora de la seva activitat
econòmica, millora dels espais, millora dels sistemes de finançament del clients, millora de la imatge
corporativista, coneixement de les normatives vigents, i participació en les activitats comunitàries que es
duguin a terme al barri, en tant que els comerços són agents claus en les dinàmiques relacionals
d’aquest.
IPSS porta a terme aquest projecte per encàrrec del Consorci del barri de La Mina des de l’any 2009.

12

C/ Vallirana 61
Barcelona 08006
Tl. 93 202 16 16
Fax 93 218 40 02
ipss@ipss-online.org

