Memòria de
Sostenibilitat 2021

PRESENTACIÓ
Després d’un període molt difícil, l’any 2021 ha estat marcat per una recuperació progressiva
de l’activitat en aquells centres i serveis que s’havien vist obligats a disminuir-la degut a la
pandèmia de COVID 19 i a les restriccions sanitàries obligatòries, tornant, al menys en gran
part, a una certa normalitat.
D’una banda, si bé hi ha hagut centres, com el Centre de Serveis i Centre de Dia per a
persones grans Vallirana 61, que han hagut de cessar definitivament la seva activitat perquè la
majoria de persones usuàries no s’han reintegrat a les seves places per motius diversos, hem
reforçat i consolidat l’activitat en altres àmbits com el d’atenció a dones en situació de
violència i els seus fills i filles, o el de persones amb discapacitat, o atenció a famílies, amb més
professionals, més formació, més recursos en general.
D’altra banda, la modalitat d’atenció virtual que s’havia hagut d’implantar durant el 2020 en
activitats grupals o sessions individuals terapèutiques degut a la pandèmia, s’ha consolidat
com una modalitat molt vàlida d’atenció per a persones que no poden desplaçar-se a la
visita presencial o que presenten altres problemàtiques. Per a fer-ho s’han reforçat tots els
sistemes de seguretat amb l’objectiu de garantir la confidencialitat i protecció de dades
personals invertint en equips i programes informàtics. Això ens permet atendre a moltes més
persones i a ampliar el nostre àmbit d’actuació.
Així mateix, hem elaborat el nou Pla d’Acció en Sostenibilitat 2021-2023 de la entitat, que ens
permet seguir avançant en una acció compromesa amb els Objectius de Desenvolupament
Sostenible i amb l’ús racional dels recursos naturals, la protecció del medi ambient i de la
nostra biodiversitat i la prevenció de la contaminació que pugui generar l’activitat en els
centres.
Podem dir que hem passat un període molt difícil del que sortim transformats i reforçats. En el
futur afrontem nous reptes, amb la incertesa pròpia de la època i del sector en el que
treballem, però amb positivitat, confiança i la voluntat de seguir contribuint a la qualitat de
vida de les persones que atenem i de la societat en general.
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COMPROMESOS AMB LA SOCIETAT I AMB L’ENTORN
Fundació IPSS és una entitat sense ànim de lucre i d’àmbit nacional, que neix l’any 2008 a
Barcelona per continuar amb la tasca realitzada per l’associació Institut per a la Promoció
Social i de la Salut (IPSS). Els professionals que estan al capdavant de la Fundació han
desenvolupat la seva carrera professional en l’àmbit social i sanitari des de mitjans de la
dècada dels vuitanta i concretament a través de la tasca realitzada per IPSS des de l’any
1992. La seva experiència es combina amb la dels joves professionals que s’han anat
incorporant a l’entitat i han realitzat la seva trajectòria per diferents centres i serveis. Aquest
bagatge s’aplica en el disseny, la implementació i la gestió de centres i programes propis o bé
per encàrrec d’altres administracions o entitats adreçats a diferents col·lectius amb
necessitats.
L’acció social de Fundació IPSS abasta situacions de dificultat de manera transversal ja que
s’ocupa de persones i col·lectius molt diversos com dones en situació de violència masclista i/o
en risc d’exclusió social i els seus fills i filles, persones grans dependents, menors, joves, persones
i col·lectius que pertanyin a minories ètniques i culturals, persones amb discapacitats
intel·lectuals o físiques o amb trastorns mentals, persones en situació d’exclusió social i també
persones afectades per les drogodependències.
En tots els casos, l’objectiu de la nostra tasca és contribuir a la millora de la salut, del benestar
social i de la qualitat de vida de les persones, potenciant la seva autonomia i respectant la
seva voluntat. Fundació IPSS manté un compromís ferm amb la societat des de la convicció
que el treball conjunt i la implicació de tots els agents socials són eines indispensables per a la
consecució de nous drets socials, i per tant, forma part de diverses xarxes de treball i
plataformes participatives com el Pacte Mundial de Nacions Unides, l’Acord Municipal per
una Barcelona Inclusiva, Xarxes d’Habitatges d’Inclusió, Barcelona + Sostenible, Pacte del
Temps, Dincat Federació i el Consell Municipal de Benestar Social.

MISSIÓ

La Fundació té com a missió 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 persones grans, dones, infància, joves, persones i col·lectius que
pertanyin 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 marcats s’aconsegueixen dissenyant, planificant i gestionant els
diferents centres i serveis, invertint en formació continua 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 tota l’activitat són la satisfacció de les persones
destinatàries de l’atenció i la millora de la seva qualitat de vida.

VALORS

Fundació IPSS es distingeix per la seva vocació d’excel·lència i per un model de gestió proper a
les persones usuàries, a les seves famílies i als treballadors/res per tal de conèixer en tot moment
les necessitats de cada un d’ells i adoptar les mesures oportunes per satisfer-les. També aporta
una gestió socialment responsable, sostenible amb els recursos i respectuosa amb el medi
ambient.
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INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA

PERSONES AMB DISCAPACITAT

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

INFÀNCIA I FAMÍLIES

SALUT MENTAL

PERSONES GRANS

ÀMBITS D’INTERVENCIÓ

4

DONA

UNA VISIÓ GLOBAL
Persones ateses

+ 4.500

Centres, serveis i programes

24

Àmbits

7

Volum econòmic

2.784.497,48 €

Equip professional

89

12
12

Direcció
Administratius
Dones

77
77

29
35

Dones
Homes
Homes

Fijos

65
60

Contractes ﬁxes
Contractes eventuals

Event

5

D

H

3

1

5

0

Llicenciats / Grau

14

1

Diplomats /Grau

24

2

Monitors

10

2

Auxiliars

12

6

Personal qualificat

4

0

Personal neteja

5

0

77

12

Total hores formació

2.232

Cursos

46

Professionals formats

65

UNA ACTUACIÓ LOCAL
La política de responsabilitat social impulsada per Fundació IPSS busca contribuir activament a la
millora social, econòmica i ambiental i s’alinea amb el suport i respecte dels deu principis del
Pacte Mundial i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) correlacionats. El nostre
compromís de lluita per una societat justa i respectuosa amb els drets humans i amb el medi
ambient comporta el compliment de la normativa i la legislació vigent aplicable alhora que
desenvolupa pràctiques i estratègies que tenen com objectiu un nou equilibri entre les dimensions
econòmica, social i ambiental.
La relació establerta de la Fundació amb els seus clients, l’equip humà que la conforma, els
proveïdors i al societat en general es basa en la ètica i la responsabilitat.
ELS 10 PRINCIPIS DEL PACTE MUNDIAL
DRETS HUMANS

NORMES LABORALS

MEDI AMBIENT

LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ

1 Donar suport i respectar la protecció dels Drets Humans
2 No ser còmplices en la vulneració dels Drets Humans

10 PRINCIPIS
CORRELACIÓ
17 ODS

3 Donar suport a la llibertat d’afiliació i a la negociació

col·lectiva
4 Donar suport a l’eliminació de tota forma de treball forçós

o realitzat sota coacció
5 Donar suport a l’erradicació del treball infantil
6 Donar suport a l’abolició de les pràctiques de

discriminació
7 Mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi

ambient
8 Fomentar les iniciatives que promouen una responsabilitat

ambiental més elevada
9 Afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies

respectuoses amb el medi ambient
10 Treballar contra la corrupció en totes les seves formes
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UNA ACTUACIÓ LOCAL
145 persones en risc d’exclusió es beneficien dels serveis d’acolliment
o habitatges socials.
80 dones en situació de violència masclista i/o en risc d’exclusió han
rebut formació i suport a la inserció laboral i coaching.
32 persones amb problemes de drogodependència han fet itineraris
d’inserció laboral, formació i prospecció.
11 persones amb problemes socio-econòmics han pogut rebre suport
a l’autonomia en habitatges compartits

Donacions d’aliments.
206 persones han rebut formació en salut alimentària i nutrició per a una
millora en l’alimentació de les famílies.

S’han atès 2.481 consultes telefòniques, presencials i on-line sobre
drogodependències.
S’han atès 16 persones grans en centre de dia i 15 en domicili.
513 persones han estat ateses o acollides en centres i serveis que
promouen la seva salut i autonomia.
30 cuidadors/familiars de persones grans amb Alzheimer o altres
demències van participar a les sessions formatives dels Grups de suport
198 persones/famílies han rebut assessorament en criança o han
participat en grups de parentalitat positiva
S’ha vetllat per la salut i benestar de 19 persones amb discapacitat
intel·lectual residents a Llar Residència.
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UNA ACTUACIÓ LOCAL
164 menors atesos en espais on es promou una relació saludable i
afectiva amb ambdós progenitors i la mediació familiar.
18 menors immigrants participen en programes d’aprenentatge i servei a
la comunitat.
354 pares i mares participants en els grups de parentalitat positiva o en
espais psicològics que promouen habilitats i competències.
30 cuidadors/familiars de persones grans amb Alzheimer o altres
demències van participar a les sessions formatives dels Grups de suport.

605 dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles han rebut
suport i assessorament psico-social per a continuar el seu procés de
recuperació cap a l’autonomia.
Accions de sensibilització comunitària de lluita contra la violència
masclista.

80 dones en situació de violència masclista i/o en risc d’exclusió han rebut
formació i suport a la inserció laboral i coaching.
32 persones amb problemes de drogodependència han fet itineraris
d’inserció laboral, formació i prospecció.
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UNA ACTUACIÓ LOCAL
19 persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental ateses per
promoure la autonomia, la inclusió social, garantir la igualtat d’oportunitats
i reduir les desigualtats.
605 dones en situació de violència masclista i/o en risc d’exclusió i els seus
fills i filles han rebut suport en els seus processos cap a l’autonomia
promovent la reducció de la desigualtat i la igualtat d’oportunitats.
32 persones amb problemes de drogodependència han fet itineraris
d’inserció laboral, formació i prospecció per optar al mercat de treball.
18 menors immigrants participen en programes d’aprenentatge i servei a
la comunitat.

80 comerços del barri de La Mina s’han beneficiat de les accions i
campanyes de dinamització comercial i foment d’un barri sostenible,
participatiu, i inclusiu.
2 professionals han dut a terme accions de neteja, manteniment de
mobiliari urbà i petites reparacions al barri de La Mina.

Sensibilització i educació cap a un ús racional dels recursos
Disminució del malbaratament dels recursos en tots els àmbits (menjar,
aigua, llum, paper, guants, productes d’higiene i neteja, electrodomèstics,
material terapèutic, equips informàtics,...).
Objectiu Residu 0: recollida selectiva de residus a tots els centres, utilització
de punts verds, recollida de paper i consumibles per part d’empreses
especialitzades, digitalització de documents per arxiu.
Donació d’equips informàtics menys actualitzats a persones usuàries.
Utilització de materials reciclats per a activitats manuals terapèutiques i
lúdiques.
Tallers horticultura i conservació de plantes
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UNA ACTUACIÓ LOCAL

Participació en xarxes i plataformes: Pacto Mundial, Dincat, Consell
Municipal de Benestar Social, Taula de Ciutadania i Immigració del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Xarxa d’Habitatges
d’Inclusió de Catalunya, Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona,
Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, Barcelona + Sostenible,
Pacte del Temps, La Sagrera Es Mou.
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LA NOSTRA CONTRIBUCIÓ

Renovació de l’Adhesió al
Pacte Mundial i l’Agenda 2030

Pla d’Acció per a la Sostenibilitat
Fundació IPSS 2021-2023

Mesures de conciliació de
la vida laboral i familiar

Nou Pla d’Igualtat Fundació IPSS
2022-2025

Difusió a la web de l’entitat de la tasca
del Pacte Mundial i dels 17 ODS
https://www.ipss-online.org/noticies/
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Plataformes
i xarxes

Entitats
col· laboradores

Institucions
públiques

ALIANCES

Seu social: Carrer Laforja, 67, 4t. 2a. – 08021 BARCELONA www.ipss-online.org

