ENS AJUDES A ASSOLIR ELS NOSTRES REPTES?
L'actual pandèmia ens limita d'una manera que no està en la nostra mà controlar i, per això,
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BUTLLETÍ

ens convé plantejar-nos la situació de manera que puguem transitar de la impotència

PER UNA SOCIETAT VERITABLEMENT AMIGA

viscuda (que és un sentiment que ens aclapara, enganxant-nos al record de què no podem
fer), a la impossibilitat, que ens indica que hi ha coses que no es poden fer en un moment o

La situació que la Covid19 ha escampat entre nosaltres i en la

situació determinats. Reconeixent i acceptant aquests impossibles en la seva justa mesura,

Humanitat sencera, ha exigit de sobte en tots els àmbits i també

trobarem un punt de partida per preguntar-nos “i aleshores, què faig?”. Descartar el “o tot o

en l’equip humà de Mans a les mans, als infants i joves que

res” de la impotència, per començar a inventar i crear formes diferents de conviure,

l’habiten i a les famílies, compartir angoixes i dificultats, afanys i

cooperar i comunicar.
Ramon Almirall

Josep Hortet
President de la Fundació

respostes per a reaccionar. Ha estat un gran xoc que ens ha
enfrontat amb l’evidència de la nostra condició humana tan
fràgil, en la vida i en la mort.

En aquesta situació veiem més clar que és urgent i necessari avançar cap una nova societat

Pots fer la teva aportació a través de:

en la qual la vulnerabilitat i les cures siguin pilars fonamentals de la comunitat humana.

www.mansalesmans.org/donatius

"La Caixa": ES56 2100 0437 47 0200170612

Que ens hem de cuidar, que hem de formar una societat “cuidadora”. Així ho explica José

DONATIU

VISITA'NS

DIFON

Fes-te'n soci! Ajuda'ns a tirar endavant els projectes

Laguna, teòleg i músic, en el quadern de Cristianisme i Justícia nº 219 de setembre de 2020:
La cura com horitzó polític.
Trobarem en aquest butlletí manifestacions diverses de com l’equip de Mans a les mans,

C/ Foc, 100 (08980 Barcelona)
fundacio@mansalesmans.org

93 223 79 23

enmig de llums i ombres, ha anat cuidant-se mútuament enmig de la pandèmia.

www.mansalesmans.org

I a la vegada veureu que en aquest trajecte l’equip ha anat experimentant molt

mansalesmans

rotundament, com més que individus autosuficients, poderosos i herois, som persones
cuidadores i fraternes que alimentem i som alimentades per una xarxa de vincles de

Amb el suport de:

tendresa, respecte mutu, fraternitat, diàleg, dedicació a la feina i amb la gran joia de
caminar conjuntament.
Tot això és més gran, més bell, més veritat, més contagiós de bondat i dignitat, d’energia
promocionadora dels infants i joves i de les famílies més vulnerables, davant qualsevol
virus biològic o ètic que ens amenaci.

Altres entitats col·laboradores
PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE PORT i PARRÒQUIA SANT BARTOMEU

Fundació Mans a les mans
Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número: 2000
Cens d'Entitats de Voluntariat de Catalunya amb el número: 001574-000

AIXÒ ÉS NADAL! BON NADAL! FELICITATS!

CONDICIONS LABORALS
Dintre
de
les
nostres
possibilitats, cerquem que les
condicions laborals de l'equip
siguin les més justes possibles.

COM ÉS EL NOSTRE EQUIP?

Plantejament
dels sous amb
escala ètica

L'equip humà de la Fundació Mans a les
mans està format per persones
retribuïdes i voluntariat, del món
educatiu, del lleure i social, però també
de l'àmbit directiu i de gestió. Som
persones molt diverses pel que fa a
edat, trajectòria, gustos..., però amb un
objectiu comú: treballem per a garantir
que els infants i joves i les seves famílies
puguin tenir l'oportunitat de gaudir d'un
present i futur millors.

Planificació setmanal amb
equilibri entre intervenció
directa i no directa

CONCILIACIÓ PERSONAL-LABORAL
Defensem la idea que l'equip pugui tenir
l'oportunitat de conciliar la vida laboral i la
personal.
Adaptació per
a les persones
amb fills/es

LA CURA DE L'EQUIP
L'equip és el fons de l'entitat, allò que la
sosté i la mou dia a dia per tal de poder
caminar cap a una societat on els infants
i joves tinguin l’oportunitat de créixer i
desenvolupar-se, sense patir distincions
de cap mena.

LA CURA DE L'EQUIP

És per això que volem donar importància
a tot allò que fem com a entitat i com a
equip per cuidar-nos, per poder viure i
créixer (com a entitat i a escala personal)
i poder, així, acompanyar les persones
amb qui compartim projecte.
Vetllar per la cura i els drets de l'equip
és el primer pas del respecte que
reivindiquem cap a totes les persones,
perquè aquest es vegi reflectit en els
infants i joves amb qui treballem.

Proximitat
amb el
patronat

Flexibilitat per adaptar
cada perfil i les necessitats
a la jornada laboral

CREIXEMENT PERSONAL-LABORAL
Impulsem accions perquè les persones de
l'equip puguin tenir un creixement personal i
laboral al llarg del seu pas per l'entitat.

ESPAIS DE CURES
Vetllem perquè hi hagi espais de cures laborals on l'equip
puguem compartir inquietuds i aprenentatges per créixer i fer
millor la nostra feina.
Espais de
supervisió interna
i externa
Acollida a
l'entitat

Espais de trobada
individualitzats amb
direcció

Escolta i cerca de
resposta de les
situacions personals

Comissió
d'equitat

Consultoria puntual
del programa
"Estem en xoc"

Taules de barri i
comissions externes
Formació socioemocional
amb la Fundació Nous
Cims i SEER

Facilitat per canviar
el rol i participació a
altres projectes
Pla de formació

Espais de revisió i seguiment,
recolzats per diferents professionals
(Ramon Almirall, Jacqueline Ariztia)

Ens regalem postals d'amic/ga invisible,

ha anat el dia entre dinars i cafès... i anem rebent la Gaceta Submarina que ens porta molta alegria!

COM ENS CUIDEM PER PODER CUIDAR?
CUIDAR?

maneres de cuidar-nos, de mirar-nos, de tenir-nos en compte...

L A C U R A E N T R E L ' E Q U I P : Busquem espais per crear vincle i estratègies per oferir-nos suport emocional i laboral entre nosaltres. Cerquem

fem tornejos de ping-pong, ens deixem notetes i trucades per recordar-nos que pensem les unes amb les altres, ens reunim per compartir com

