MEMÒRIA

Contacta amb nosaltres!
C/ Foc, 100 (08980 Barcelona)

93 223 79 23

fundacio@mansalesmans.org

www.mansalesmans.org

mansalesmans

mansalesmans

Ajuda'ns a aconseguir els nostres objectius
Fes un donatiu!
ES56 2100 0437 4702 0017 0612
Amb el suport de:

Altres entitats col·laboradores

PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE PORT i PARRÒQUIA SANT BARTOMEU

Hem fet projectes amb

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
Número de registre d'entitats Juvenils: 3317

Qui som?

Josep Hortet
President de la
Fundació

MANS A LES MANS som una fundació sense
ànim de lucre, nascuda l'any 2004 per obrir
oportunitats a infants i joves en situació de
vulnerabilitat a través de l'EDUCACIÓ i la
FORMACIÓ. Amb la nostra tasca, volem
acompanyar-los, juntament amb les seves
famílies, durant aquesta etapa.
Ens trobem als barris de la Marina de Port i la
Marina del Prat Vermell, al districte de SantsMontjuïc; dos barris que, si bé presenten un
elevat abandonament escolar i un baix nivell
d'estudis, han experimentat progressives
millores en els indicadors educatius de la
ciutat dels últims anys.

L'equip humà
L’equip humà, amb unió i responsabilitat compartida, som motor de
cohesió i de transformació social.

Els projectes

Unitat
d'Escolarització
Compartida
(UEC)
12 places

El Submarí

Bon Port

14 - 22 anys

6 -13 anys

Centre obert
50 places
Reforç escolar
i educatiu
25 places

Projecte
d'acompanyament
Vols un cop de mà?
50 places
Projecte d'Inserció
Pas Endavant
40 places

Mar Obert
Suport a iniciatives dedicades a infants i joves que es desenvolupen
fora de la nostra seu i que participen de la xarxa comunitària, com el
Servei de Dinamització Imagina't o l'esplai Spai-T.

Grups de Famílies
Línia d'actuació que ofereix un espai a les famílies per compartir
experiències i reptes al voltant de la criança.

CaixaProinfància
El nostre Patronat està conformat per:
Josep Hortet Gausachs (President), Marta Candial Alcón
(Secretària), Joan Sabé Solé, Antoni Hortet Gausachs, Anna Checa
Sánchez, Teresa Bermúdez Sánchez i Ignasi Garcia Clavel (Vocals).

Programa d'intervenció integral que proporciona als infants i les
seves famílies serveis de reforç escolar, atenció psicològica, educació
no formal i temps lliure, així com ajudes per a equipament escolar,
alimentació i higiene infantil. Des del 2017, la Fundació és la
coordinadora del programa al Districte de Sants- Montjuïc.

EN XIFRES
HEM ACOMPANYAT

287

INFANTS I JOVES
Submarí 87
Bon Port 124
Mar Obert 76

214

FAMÍLIES

Total despeses: 804.871€

Els nostres reptes per al 2022
Posar en pràctica les responsabilitats i
obligacions que fan referència a la protecció
integral de la infància i adolescència davant
la violència (LOPIVI, Llei Orgànica 8/2021, del 4
de juny, de protecció integral a la infància i
l'adolescència davant la violència).
Mantenir i augmentar la relació amb les
persones i entitats que valoren la tasca de
Mans a les mans i ampliar el contacte amb el
teixit empresarial del nostre entorn perquè
ens ajudi a continuar els nostres programes.

Cercar l'ajuda econòmica necessària per a la
reforma de l'escala i la sortida d'emergència del
local per adaptar-nos a la normativa vigent.

Estudiar la possibilitat de poder ampliar l'acció
socioeducativa que realitzem per tal d'acollir
a infants més petits al programa Submarí.

Reactivar, després de les restriccions més
dures i el canvi d'escenari al qual ens va abocar
la Covid-19, la participació del voluntariat als
diferents programes.

PROFESSIONALS
CONTRACTATS
El 45% a jornada completa

33

PERSONES
VOLUNTÀRIES

PERSONES SÒCIES I
DONANTS

31

30
33

EMPRESES I ENTITATS
COL·LABORADORES

Total ingressos: 814.680€

Hem rebut la Medalla d'Honor de Barcelona!
L'esforç, l'alegria i el treball per garantir un futur millor a infants i
joves han estat els motius pels quals l'Ajuntament ens ha atorgat,
aquest 2021, la Medalla d'Honor de Barcelona.
I és justament en això, en el que hem posat tots els esforços des del
nostre naixement, l'any 2004. És des d'enllà que intentem, dia rere
dia, acompanyar, amb les seves famílies, els infants i joves en
aquesta etapa educativa i donar-los la confiança necessària per
transformar les complexes situacions vitals que sovint viuen.
Amb la nostra feina volem imaginar, somiar i fer realitat,
conjuntament, un present i un futur millor i més just.
Sabem que en aquest camí ens acompanyen persones i entitats
properes, les escoles i els instituts, Districte i serveis socials i també
algunes empreses que creuen que val la pena aportar per tal que
tothom pugui gaudir de les mateixes oportunitats.
Gràcies a totes i tots el qui ens heu ofert l'ajuda de posar les
vostres MANS durant aquest temps!

