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Carta del
President

El 2016 ha estat un any de consolidació per a la cooperativa,
a partir de l’esforç de tothom
i de la confiança dels nostres
clients, mantenint el compromís
cap a les persones que atenem.

El 2016 ha estat un any de relleu en el Consell
Rector, un consell rector sortint que ha fet un
balanç positiu del seu mandat, on s’ha donat la
consolidació de la cooperativa i de tots els seus
serveis, on a partir de l’esforç de tothom i de la
confiança dels nostres clients, hem pogut mantenir el compromís cap a les persones que atenem.
El Consell Rector entrant ha fonamentat la
seva candidatura en donar continuïtat a la
feina feta aquests darrers anys, mantenint
aquelles línies que han sustentat la recuperació
de la cooperativa, impulsant totes aquelles que
han quedat pendents de les línies estratègiques
acordades i que per a aquesta nova etapa poden
resultar claus.
Una part dels seus membres decideix tornar-se
a presentar i donar-hi aquesta continuïtat pensem que necessària, però incorporant nous/ves
socis/es que permetessin tenir representat en el
dia a dia de la dinàmica de l’òrgan tots els serveis
de la cooperativa i noves mirades, un grup amb

trajectòria a l’entitat, que assumeixen aquesta
responsabilitat que com a socis/es tenim de participar del govern de la nostra cooperativa.
A Drecera creiem en les persones i en el seu
potencial per crear, i per construir plegats
un futur més pròsper, tant per a les persones
ateses com per als mateixos professionals.
Aquest s’ha de fonamentar en les noves directrius polítiques i empresarials tot i el context
d’incerteses, alhora que hem d’afavorir un paper
clau per als socis i sòcies, i també per a l’assemblea, una baula elemental per avançar en aquesta
nova etapa.
De forma esglaonada, hem anat canviant les
maneres de liderar i de gestionar la cooperativa,
apostant per la transparència en la informació,
el coneixement i l’assumpció de responsabilitats i el rigor en la gestió. Tot plegat ha permès
plantejar els riscos amb el màxim de realisme i,
al mateix temps, tornar a confiar en els òrgans
de presa de decisions i en els treballadors de la
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cooperativa a l’hora d’impulsar els projectes de
manera col·legiada.
Avui ens sentim encara més cooperativa i hem
cercat en l’àmbit de la intercooperació bones
pràctiques per millorar els projectes que tenim
en marxa. Som 40 persones sòcies, que participem de forma activa i democràtica a l’empresa, una fita cabdal en un moment en què l’esforç
de totes és indispensable per a la sostenibilitat
del projecte. Cada persona de l’equip construeix
el futur de Drecera i finança amb el capital humà
i econòmic l’excedent triple que la cooperativa
produeix: personal, societari i social.
Aquest model participatiu ens permet seguir
treballant sota paràmetres de qualitat i de millora continua de manera transversal, des de tots
els llocs de treball i tots els perfils professionals.
Perquè tothom hi pot aportar molt i pot ajudar a

prestar un servei que parteix d’un model propi,
innovador, ajustat a les necessitats de la societat
i de les persones ateses .
Aquesta nova etapa l’hem iniciat i esbossat, i
la seguirem construint sense perdre de vista
els valors de Drecera, que marquen el nostre
dia a dia, i col·laborant amb altres organitzacions,
projectes i persones per articular vincles cap a
un futur col·lectiu més fort i sostenible.

Avui ens sentim
encara més cooperativa i hem cercat
en l’àmbit de la
intercooperació
bones pràctiques
per millorar els
projectes que
tenim en marxa.
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Drecera

Qui som
Drecera és una Cooperativa d’Iniciativa Social
sense Afany de Lucre creada l’any 1984 i que
té com activitat prioritària la Prestació de
Serveis d’Atenció a les Persones. La fórmula
empresarial de cooperativa ha permès vincular
una sèrie de professionals amb el compromís i la
responsabilitat de gestionar, des de la iniciativa
social, serveis de titularitat pública i/o privada.
En aquests més de 30 anys hem establert convenis amb tots els nivells de l’administració: local,
comarcal, autonòmic, estatal i europeu.
La prestació de serveis de primer nivell, amb recertificació de qualitat, és una de les prioritats de
Drecera, que avala els seus processos de millora contínua a través de la ISO 9001:2008 des
del 2001.

Drecera

1984

Neix Drecera (amb el nom de Trajecte). Gestió d’una residència infantil
“Ferrer i Guàrdia” a l’Ajuntament D’Esplugues de Llobregat.

2003

Sortida de la cooperativa de Segon Grau CONSOP.

1990

Obertura del CRAE La Lluna.

2003

Programa Infància de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

1992

Elaboració del Marc Pedagògic.

2005

Programa d’acolliment en famílies extenses
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

1994

Posada en marxa del Servei d’Acolliments Familiars.

2005

S’inicia la col·laboració amb el CIRD (Centre Informació
i Recursos per a les Dones) de Cornellà de Llobregat.

1996

Posada en marxa del Servei de Formació (SEFOR Drecera).

2006

Obertura del CRAE La Lluna Jove a Pallejà.

1996

Projecte europeu Youthstart.

2012

Nou marc estratègic 2014-2018.

1996

Constitució de la cooperativa de Segon Grau CONSOP
(Drecera, Ecosal, Escaler, Prosap, Crea i Gedi).

2012

Reubicació de SAF Drecera i SEFOR Drecera
a les instal·lacions de l’Hospitalet de Llobregat.

2001

Certificació de qualitat d’acord amb la norma ISO 9001:2008.

20122015

Programa d’acompanyament educatiu a les AMPAs de l’Hospitalet de Llobregat
ampliació dels serveis de protecció de gènere, col·laborant amb la gestió del SIAD
(Servei d’Informació i Atenció a les Dones) de Sant Feliu de Llobregat i Viladecans.
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Drecera

Missió
A Drecera treballem per oferir serveis d’atenció
a la persona des de les vessants educativa, formativa, social, sanitària i laboral, amb la finalitat de facilitar la promoció social de les persones
i/o col·lectius especialment els afectats per
qualsevol causa d’exclusió social, els que tenen limitats llurs drets socials i els que tenen dificultats d’inserció laboral, des d’un projecte empresarial cooperatiu i socialment responsable.

Visió
Respondre a la demanda pública i privada de
serveis especialitzats i preventius d’atenció
a la persona (infància, adolescències, llurs
famílies, joves, aturats, dones,...), a partir dels
eixos educatiu, formatiu, social, sanitari i laboral,
des d’una perspectiva cooperativista, des de
criteris de professionalitat i gestió responsable.
Promoure i oferir serveis de qualitat arrelats al
territori, afavorint aliances amb altres entitats
sempre que calgui i en col·laboració amb l’administració pública o amb la iniciativa privada.

Els valors de Drecera

L’atenció a les persones és la raó de ser de
Drecera. Però la cooperativa emprèn la seva
tasca fidel als principis
democràtics i cooperativistes originals, apostant per la proximitat
territorial, la formació
dels i les professionals
i la qualitat dels serveis
oferts. Crea riquesa
de dues maneres
diferents: oferint
serveis útils a les
persones amb risc
d’exclusió social i
generant un triple
excedent, personal,
societari i social.

Hem desenvolupat un model professional i organitzatiu que té en compte i es basa en:
· L’atenció a les persones és la nostra raó de
ser. El subjecte atès als nostres serveis és la prioritat i vers al qual cal destinar la reinversió dels
possibles excedents.
· Els principis democràtics i cooperativistes, i
el foment de la justícia social han de regir la vida
professional i social a Drecera. Una comunicació
activa i permanent permeten que es fomenti la
cohesió, la socialització d’esforços i la participació.
· Hem d’atendre a la demanda social i a l’ideal
d’època com a base i motor del nostre treball,
per actualitzar les nostres pràctiques al moment
actual i a les diferents necessitats.
· Hem de fomentar la iniciativa social i el sense
afany de lucre, cooperant amb altres entitats
per tal d’incorporar altres aportacions, difondre
la nostra manera de fer i generar respostes comunes a les necessitats socials, possibilitant la
col·laboració en diverses xarxes i iniciatives de
serveis d’atenció a la persona.
· La proximitat dels recursos i de les persones
que han de mobilitzar-se per donar resposta a
les demandes i necessitats dins del propi territori, amb recursos propers com a fórmula per a
donar-hi resposta.

· La formació permanent com a eina necessària
per a la pràctica professional. Formació individual per assumir nous reptes i formació col·lectiva
que permeti millorar el treball en equip. Hem de
desenvolupar la nostra tasca sobre la base de
la formació permanent, la responsabilitat i l’autonomia en l’exercici professional.
· La qualitat ha de possibilitar una gestió i una atenció
que parteixi d’un treball planificat i diari, avaluant-lo
i millorant-lo continuadament. Es busca l’assoliment
de la qualitat, aplicant la millora contínua a l’optimització dels processos, complint d’aquesta manera
les expectatives dels clients (persones ateses, clients
pagadors,...) en tots els serveis prestats.
· La protecció activa de la salut dels seus professionals i la seguretat de les seves instal·lacions, per
aconseguir uns processos i operacions segures
per als clients, els usuaris i la societat en general.
· La dotació dels recursos humans i materials
per garantir la manipulació, l’arxiu i la difusió de
la informació d’una manera segura i evitar així
l’accés a persones no autoritzades.
· La conservació del Medi Ambient amb la
sensibilització en aspectes ambientals de tota
la organització en pràctiques respectuoses amb
aquest (reciclatge, segregació de residus, control
de l’eficiència energètica, ús de transport públic
de manera preferent...).

Drecera

Què ofereix i gestiona Drecera en l’actualitat

Tres Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE),
dos a Pallejà de 8 i 25 places respectivament i un a Esplugues de Llobregat de 25 places,
dependents tots ells de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

Una Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF),
per a la província de Barcelona dependent del Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA).

Cinc Serveis d’Integració en Famílies Extenses (SIFE)
a Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, comarca
del Garraf i comarca de l’Anoia (aquests dos últims en una UTE amb Suara sccl).

Tres Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
a Cornellà de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Viladecans.

Un Servei de Formació que ofereix formació privada, continua i ocupacional.
Una Agència de Col·locació i un Servei d’Ocupació
que gestiona Itineraris Personals d’Inserció (IPI) i mesures actives d’inserció pel col·lectiu
Renda Mínima d’Inserció (RMI) dependents del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Un recurs d’atenció psicopedagògica que fa atencions educatives, logopèdiques o psicològiques dins els Plans Educatius de l’Entorn del Hospitalet de Llobregat
i El Prat de Llobregat o finançades des del CaixaProinfància, i també atencions privades.

Des de l’entitat oferim aquests serveis als
següents Col·lectius:
· Atenció i educació a la infància i l’adolescència en general (especialment aquella en risc).
· Atenció a les famílies biològiques, extenses o
alienes.
· Acompanyament a joves, dones i adults en
atur amb dificultats d’inserció socio-laboral.
· Alumnes o professionals interessats en formacions dels àmbits socioeducatiu i sociosanitari.
· Atenció i assessorament a dones en situació
de violència de gènere.
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Planificació
estratègica
Eix de l’organització i la gestió

Des de Drecera hem analitzat la nostra història,
la situació actual, els nostres punts forts i febles,
les mancances i les oportunitats que tenim al sector
de l’atenció a les persones. A partir d’aquí, hem
bastit un pla estratègic de tres eixos: l’organització i
la gestió, el finançament, i la projecció o consolidació.

Es considera positiva la diversificació i la separació dels òrgans. Es proposa elaborar un manual
que estableixi les funcions, competències i metodologia de treball del Consell de Direcció, i la seva
articulació amb el Consell Rector; aprofundint i complementant la formació d’ambdós òrgans en els
àmbits de gestió empresarial i social.
És important actualitzar els Estatuts i la seva concreció en el Reglament del Treball Cooperatiu
per valorar els professionals socis, en relació tant amb els treballs que efectuen, les responsabilitats
que assumeixen, així com amb la retribució que reben. També cal plantejar plans de carrera professional i fer viable la conciliació laboral. Tot plegat inclou la necessitat de formació i coneixements com
un valor afegit.
Finalment, és necessari potenciar la comunicació interna i treballar en xarxa per dinamitzar la
vida social dels socis i sòcies. S’ha de posar al seu abast la informació que necessitin de manera comprensible i transparent perquè prenguin decisions fonamentades.

Drecera

Eix del finançament

Eix de la projecció o consolidació del projecte

Es posa de manifest la necessitat d’utilitzar el pressupost com a eina de gestió per fer seguiment de
tots els aspectes financers (costos, marges i ingressos), i recollir les necessitats d’inversió per anar-les
executant com a millora continuada. Es valora molt l’aportació de possibles nous projectes, així com la
diversificació dels clients actuals.

Per arribar al futur desitjat, la cooperativa s’ha de dotar d’eines que ens facilitin les coses. En aquest
sentit, són molt importants les aliances i la intercooperació, i l’impuls de noves activitats i nous
projectes o productes.

Es detecta la necessitat d’accedir al sector privat i evitar, així, l’alta dependència amb la contractació pública.
També fa falta escollir adequadament els projectes perquè no comportin més despeses que beneficis, i signifiquin un nou impuls de cara al futur de la cooperativa. La contenció de la despesa ha estat fonamental, però
el límit que cal respectar és, a parer dels membres de l’organització, la qualitat de l’atenció de les persones.
Els socis i sòcies manifesten cert desgast pels esforços econòmics fets i plantegen la importància de
cercar noves vies de finançament que no recaiguin sobre seu. Així mateix, expressen dubtes respecte a la incorporació de nous socis i suggereixen que s’estudiï aquesta qüestió cas per a cas per
evitar que Drecera acabi tenint una estructura fixa insostenible.

Tot i que en el futur es preveu que els ingressos de la cooperativa segueixin provenint majoritàriament de les administracions, és convenient gestionar activitats retribuïdes directament per l’usuari i
que la cooperativa s’obri a dinàmiques empresarials noves.
Quant a l’organització, la formació contínua dels socis i sòcies és important per encarar el futur amb
garanties, així com el replantejament de la qualitat dels serveis basada en l’eficàcia. Finalment,
es valora que la incorporació de socis i sòcies serà necessària per dinamitzar els projectes de futur,
sempre fent-ho sostenible.

13

14

Serveis

3
Serveis

Serveis

SAF
Serveis
d’acolliments
familiars
El Servei d’Acolliments Familiars, SAF Drecera, fa vint anys que treballa, per difondre l’acolliment
familiar, fent estudis de les sol·licituds de les famílies que s’ofereixen per acollir, vetllant per l’estabilitat i
una atenció de qualitat dels acolliments que realitzem el seguiment i assegurant un bon acompanyament
als infants i adolescents durant les trobades amb la família d’origen.

El 2016 hem rebut 12 sol·licituds de famílies,
hem comptat amb 77 famílies acollidores,
hem treballat els processos d’acolliment
de 88 infants i adolescents, dels quals
13 s’han constituït al llarg d’aquest any.
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Les famílies
De les sol·licituds rebudes, s’han portat a terme
15 estudis. Han estat estimades 8 famílies.
D’aquestes, 6 per acolliment simple o permanent i 2 per acolliments de caps de setmana i
vacances en família col·laboradora.
Durant el 2016, hem treballat amb 77 famílies
acollidores, de les quals una acull tres infants
i cinc que n’acullen dos. I, hem disposat de vint
famílies col·laboradores.

20

famílies
acollidores

famílies
col·laboradores

De les sol·licituds rebudes,
s’han portat a
terme 15 estudis.

Serveis

Els processos d’acolliment
Hem treballat amb 88 infants i adolescents acollits. D’aquests, 10 han estat en acolliment d’urgències i diagnòstic, 2 en simple de curta durada i 76
entre simples de llarga durada o permanents.
Pel que fa les 13 noves constitucions d’acolliments d’enguany, les modalitats han estat: 5
d’urgències i diagnòstic i 8 simples amb previsió
de llarga durada o permanents. Destacar la constitució d’un acolliment d’una noia de 16 anys.
Dels 10 acolliments d’urgències duts a terme
el 2016, n’han finalitzat 6. La màxima duració
ha estat de 16 mesos i el més curt de 6. Podem
dir que la resta d’infants d’UD han estat acollits
entre 10 i 13 mesos.
Dels 90 acolliments treballats, 64 han tingut
un règim de visites o sortides amb la família
d’origen. Els percentatges referents a la periodicitat establerta són els següents: 46 % mensuals, 18 % quinzenals, 10% trimestrals, 5 %
bimensuals, 5% setmanals, 5% semestrals, 3%
cada 3 setmanes, 1,5 % anual i un 6,5% considerades puntuals.

Hem tingut 19 finalitzacions d’acolliments: 7
per majoria d’edat, 3 per ingrés en centre, 4 han
passat a família preadoptiva, 1 que ha passat a
acolliment en família extensa, 1 per retorn amb
els progenitors i, 1 per passar a adopció ferma,
1 pas a acolliment simple, 1 ingrés a pis de 16 a
18 anys.
Pel que fa a la modalitat d’acolliment de caps
de setmana i vacances, han estat 20 nois i noies
els que han pogut gaudir d’una família col·laboradora. D’aquests, 2 iniciats durant el 2016.
Durant l’any han finalitzat 5 col·laboracions: 4
per majoria d’edat i l’altre per passar a acolliment simple, després de l’estudi i validació de la
família.
Així doncs, ens hem coordinat amb 11 CRAEs i
hem fet el seguiment amb 20 famílies.
Al llarg de l’any s’han realitzat un total de 622
visites supervisades entre els infants acollits i
les seves famílies d’origen.

Freqüència relació visites

5

5

4

31

MENSUALS

24

NO HAN TINGUT
CAP RÈGIM DE
RELACIÓ AMB LA
FAMÍLIA D’ORIGEN
I EN 3 ES FAN DE
FORMA LLIURE
QUINZENALS

19

A DEMANDA
SETMANALS

23

TRIMESTRALS
BIMENSUALS
SEMESTRAL
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Difusió de
l’acolliment

Serveis d’integració
en família extensa

Per primera vegada, hem participat en la Fira
del comerç i entitats de Collblanc, barri on
està ubicat el nostre servei, que va tenir lloc al
desembre. En aquesta ocasió el ressò de l’acolliment va ser poc significatiu, només sis persones
es van mostrar interessades.

Drecera gestiona, des del 2005, diferents serveis de Suport a l’Acolliment en Família Extensa:
· el SSAFE de l’EAIA de l’Hospitalet
· el SIFE de l’EAIA de Badalona
· el SIFE de l’EAIA de Santa Coloma de Gramenet
· el SIFE del Consell Comarcal del Garraf i el de l’Anoia gestionats per la UTE SUARA-DRECERA.

En el 2016 s’han realitzat 23 entrevistes informatives.
La majoria de les famílies han optat per la nostra ICIF
per referència d’acollidors del servei, també derivats
per professionals. D’altres venen atretes per la nostra web d’acolliments.
Hem col·laborat amb Addif en una de les xerrades
informatives que han organitzat.
Al juny, vam assistir a la Jornada Fem gran l’acolliment organitzada per l’ICAA, on una de les nostres
famílies en la modalitat d’urgències, va formar part
de la Taula rodona: “L’experiència de les famílies acollidores”. Aprofitem per agrair la seva col·laboració.
Al novembre l’equip de SAF, juntament amb altres
ICIF, vam participar activament en la campanya
iniciada per l’ICAA, “Entre tots, fem gran l’acolliment” al municipi de Sabadell. Agrair a una de les
nostres famílies la transmissió de la seva experiència
com acollidors en la sessió informativa organitzada
dins del programa d’actes de la setmana.

SSAFE
de l’EAIA
Hospitalet

SIFE
de l’EAIA
Badalona

SIFE
de l’EAIA
Santa Coloma
de Gramenet

SIFE
del Consell
Comarcal
del Garraf

SIFE
del Consell
Comarcal
de l’Anoia

Durant el 2016 hem atès a 335 infants i adolescents
en els Serveis d’Integració en Família Extensa. Al llarg
de l’any han arribat 66 nous acolliments. Dels quals
29 han estat estudis de nous nuclis acollidors proposats
que han estat validats i s’han produït 45 finalitzacions.

Serveis

Les franges d’edats d’aquests infants i adolescents acollits en família extensa:

Temps de convivència

5%

23%

Una altra dada és el temps de convivència
d’aquests infants amb les seves famílies d’acollida, s’observa que en més de la meitat dels acolliments es tracta de mesures que fa menys de 5
anys que s’han constituït.

10%

18%

32%

18%

40%

16%

MENYS DE 2 ANYS
ENTRE 3 I 5 ANYS

17%

ENTRE 6 I 8 ANYS
MÉS DE 8 ANYS

FINS A 2 ANYS

6 A 8 ANYS

12 A 14 ANYS

3 A 5 ANYS

9 A 11 ANYS

15 A 18 ANYS
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Dels infants i adolescents acollits, destacar que 109 han rebut atenció psicològica, ja sigui en dispositius de la xarxa de salut mental com a nivell privat. Es tracta d’infants que pateixen trastorns emocionals o afectius i que requereixen d’un tractament terapèutic continuat, que els acompanyi en l’elaboració d’aquests malestars. Aquestes situacions tenen una relació directa amb les problemàtiques
que presenten els nuclis acollidors on conviuen. En aquestes situacions cal el treball en xarxa amb
altres professionals dels diferents dispositius socioeducatius del territori i d’aquesta manera recolzar
als nuclis acollidors.

Composició famílies acollidores
Els objectius que hem desenvolupat en el treball amb la xarxa territorial són:
Hem atès a 272 famílies acollidores, majoritàriament han estat nuclis familiars composats per
avis i àvies, com es mostra en el següent gràfic:

Accés institucions educatives
Facilitar l’accés a les institucions educatives i socials als infants i adolescents acollits.

Espais i agents
Oferir-los altres espais i agents que els donin suport per cobrir mancances del nucli acollidor.

7%

Referents adults
35%

Que els infants tinguin altres referents adults que els ofereixin pautes educatives

58%

AVIS
ONCLES
ALTRES FAMILIARS

i models de referència adulta diferents a les del nucli acollidor

272
famílies
acollidores

Socialització
Facilitar la socialització dels infants i famílies a través de la xarxa social.

Construcció del cas
Treballar en la construcció del cas amb els professionals que intervenen
amb els infants i adolescents

Serveis
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CRAE
Ferrer
i Guàrdia

Població atesa

Baixes i acollides

Al llarg de 2016 s’han produït 3 baixes del centre i 3 ingressos:

BAIXES
EFECTIVES

3

TRASLLAT
CENTRE 16-18

2

AJSET

PROCEDÈNCIA
NOUS INGRESSOS

ASFE

1

CRAE

2

TOTAL

3

1

Serveis

Temps d’estada dels
infants i joves al centre

Distribució per edats

La majoria
de nois i noies
atesos al centre
viuen en ell
des de fa més
de 4 anys

11
8

4

>6 anys

3
>4<6

>2<4

<2

Al llarg de l’any 2016 s’han atès a Ferrer i Guàrdia un total de 26 infants i joves. Com als darrers
anys destaca el constant augment de les edats,
actualment un 96% dels nois i noies atesos
tenen més de 12 anys.

11
5

1
<12

>12<14

>14<16

8
>16

1
18
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Evolució de l’augment de les edats en els darrers 4 anys

96%

80%

Gènere

Aquest fet ha afavorit el desenvolupament de
projectes educatius que afavoreixen l’acompanyament i recolzament dels adolescents i
joves en els seus processos d’emancipació així
com l’adequació del nostre projecte a les necessitats d’aquests joves, amb l’elaboració d’un projecte de suport a l’autonomia destinats a joves
de 16 a 18 anys.

50%
nenes

55%

2013

50%
nens

60%

2014

2015

2016

Pel que fa al gènere s’ha mantingut
l’equilibri, atenent a 13 nois i 13 noies
al llarg de l’any.

Serveis

Recursos de lleure dels que participen els infants i joves

Procedència geogràfica

La majoria dels infants i joves atesos
al centre provenen del Baix Llobregat
Vallès Occidental

1

Barcelonès
(L’Hospitalet)

1
1

Barcelona
(Sant Martí)
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Baix Llobregat

Nombre de germans atesos alhora al centre

ACTIVITAT

GENERJUNY 2016

SETEMBREDESEMBRE 2016

FÚTBOL

4

7

PISCINA

2

1

ESCACS

1

0

BALLS MODERNS

3

0

GIMNÀS

2

1

PARKOUR

1

0

BÀSQUET

1

1

HÍPICA

1

1

TECNOLOGIA

3

0

AGRUPAMENT ESCOLTA

2

4

ACTIVITATS ESPECIALS

1

1

DIBUIX ARTÍSTIC

2

1

GRUPS DE 2 GERMANS

7

BALLS REGIONALS

2

1

GRUPS DE 3 GERMANS

1

GUITARRA

1

1
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Formació

El 100% de la població està escolaritzada ja sigui a Educació reglada obligatòria, educació
especial o altres tipus de recursos prelaborals. Al llarg de l’any 2016 els nois i noies han cursat:

Curs 2015-2016

Curs 2016-2017

18

16

5
2
UME

3
PTT

Secundària Primària

2
UME

1
Escola Educació Especial

2

2

PTT

Batxillerat

1
Secundària

Primària

Serveis

Participació

Assemblea

Grups d’interès

L’Assemblea, tant comunitària com de grups
d’interès, són espais d’expressió on s’afavoreixen
els valors democràtics de participació, tolerància, respecte i comunicació a partir de temes del
seu interès i/o de la vida al centre.
Alguns dels temes treballats al llarg de 2016 han estat:
· Millora dels espais de deures
· Drets d’imatge dels infants i joves tutelats
· La privacitat i el respecte
· L’ús de les tecnologies

D’altra banda s’han mantingut els grups d’interés, grups de treball de caràcter opcional
que es conformen a partir d’un tema d’interès
manifestat pels propis infants i joves. Oferint
així espais d’aprenentatges oberts i voluntaris,
possibilitant el desenvolupament d’interessos
particulars així com la participació en la gestió
i millora del centre.

Revista
“En guàrdia”

Hort i jardí
(creació d’un
hort urbà)

Celebracions,
festes i
tradicions

Tecnologia
i fotografia

Grup de
lectura
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Famílies

Professionals

En relació a les famílies, al llarg de l’any s’han
atès 17 nuclis familiars diferents. Drecera de
sempre ha apostat pel treball amb les famílies al
llarg de tot el procés d’estada dels infants i joves al
CRAE, afavorint la seva participació i suport en els
processos educatius dels infants i joves.

Equip directiu

Equip educatiu

Administració

Personal auxiliar

Neteja i bugaderia

1 Directora
1 Sotsdirector

3 coordinadors/tutors
6 educadors tutors
3 educadors caps de setmana
2 educadors de nit
2 integradors socials

1 administrativa

1 cuinera
1 auxiliar de cuina

2 auxiliars
de neteja

Serveis

CRAE
La Lluna

Quatre han estat els objectius que ens hem proposat assolir el 2016:

1
2
3
4

Participació
Promoure la participació dels infants, adolescents i joves
atesos en aspectes del seu interès durant el temps d’estada

Ús del mòbil
Promoure el treball educatiu sobre l’ús del mòbil en els CRAEs

Els diners de butxaca
Elaborar treball educatiu vers “els diners de butxaca”.

Equip educatiu
Construir l’equip educatiu a partir dels principis
pedagògics del nostre Model D’Acció Social.
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Participació
Ha estat un objectiu conduit i treballat directament per la Direcció del CRAE amb la proposta ferma
d’escoltar als infants i adolescents que participen dins d’un context acollidor i tranquil com és
l’espai “Àgora” (Espai de conversa, escolta i participació).
En la presentació de l’objectiu a assolir als nens/es se’ls transmet a més que entre tots decidirem de
totes les propostes manifestades, 3 d’elles, les que considerin més importants o urgents.
Es recull tot plegat en un qüestionari que elaboren els nens i nois participants de forma individual.
Després de la discussió i debat es valora que els seus interessos passen per:

74%
Ús de tecnologies

Diners de butxaca

Roba dels armaris

Disposar de mòbil
els menors de 15
Disposar de mòbil lliure
els majors de 15
Disposar de wifi lliure, etc.

Aconseguir diners
de butxaca de forma
regular que els permeti
“gastar-se’ls amb
el que vulguin”.

Es queixen de
que companyes
sobretot prenen
roba dels armaris.
Demanen una solució.

Afegir que el grau
de satisfacció dels
nens/es atesos del
CRAE La Lluna
ha estat del 73,91%

Serveis

Ús del mòbil

Treballs remunerats

Aquest objectiu es comença a treballar al setembre-octubre (ja planificat) però el seu treball
compartit entre equip educatiu per una banda i
nens/nois per una altra es situa en el primer semestre del 2017.

Per portar a terme aquest objectiu, ha estat
molt important la participació i el compromís de l’equip educatiu i dels nois/es atesos
d’ambdós CRAE. De forma conjunta i paral·lela els nois/es han pogut fer un treball sobre els
drets i obligacions propis, la col·laboració en les
tasques domèstiques pel fet de conviure amb
altres, el treball com element del món adult, la
“necessitat” de disposar de diners per fer front
a despeses actuals: càrrega del mòbil per exemple... Tant l’equip com els nois/es hem discutit, a
partir d’ítems diferents però alhora i de forma
conjunta, el que ha permès obtenir un resultat
satisfactori per a tothom. Aquest resultat implica fins i tot que deixem de anomenar “diners
de butxaca” i passem a anomenar “Treball Remunerat”. Ambdós treballs han estat valorats a
partir del resultat d’enquestes de satisfacció elaborades pels nois/es participants i per a l’equip
educatiu participant.

Ja l’indicador de mesura pretenia un inici de
treball en un procés que havia de ser més llarg i
s’assoleix doncs el 100%.

El resultat del qüestionari passat a l’equip educatiu dóna una valoració del 100% i el qüestionari passats als nens, adolescents i joves
participants de l’Àgora , dóna un 88,89%.

S’elabora com a resultat el procediment d’aquest
treball: anomenat “Treball remunerat vs Diners
de butxaca”.
En aquest objectiu es descriuen un total de 6
accions concretes que es duen a terme també
en un 100%.

100%
89%

El Grau de Satisfacció
de l’equip educatiu
ha estat d’un 100% en
les enquestes de valoració

La valoració de nens/es, adolescents i joves participants
de l’Àgora ha estat d’un 89%
en les enquestes de valoració.
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Equip educatiu
D’altra banda, La incorporació de nou personal sobretot en llocs de responsabilitat d’atenció als nens,
així com el resultat d’un dels Ítems en l’enquesta de satisfacció del 2015 ens fa valorar la necessitat
de repensar i construir la identitat d’un equip professional, equip que ha de posicionar-se i dur
a terme una praxis educativa basada en els conceptes pedagògics i principis orientadors del nostre
model teòric d’Acció social.
En aquest any 2016 doncs, amb un equip força nombrós i nou ens disposem, a partir d’una metodologia variada i centrada en el treball en petits grups, poder debatre, parlar i concloure elements que
ens permetin compartir la idea d’equip professional en quant a compromís per un projecte en comú:
l’atenció i l’educació als infants, adolescents i joves que atenem en els nostres CRAE’s.
Ara bé, l’indicador de mesura es situà de nou en quant al grau de satisfacció dels participants, demanant-los finalment pel seu grau de participació en el treball realitzat. S’obté un 90,90% de Satisfacció.
Així mateix en l’enquesta del Grau de satisfacció 2016, els ítems satisfacció Formació rebuda , i
aplicabilitat formació puntuen per sobre de 8 en una valoració de màxim 10.

91%

El grau de
satisfacció
del personal
dels CRAES
és d’un 90,91%.

El plantejament i desenvolupament d’aquests
objectius donen resposta a la nostra Política de
Qualitat en quant a la finalitat de la millora contínua en l’atenció dels nostres nois/es. Aquesta
feina però només és possible gràcies a l’interès
d’un equip professional en assolir unes mateixes fites i l’esforç en compartir el treball que es
desenvolupa. Per això aquest any 2016 hem
pogut elaborar a més diversos documents de
procediments que donen comptes del què
fem, per què ho fem, com ho fem i com ho
avaluem.
Finalment i com a conclusió destacar que el
Grau de Satisfacció del personal dels CRAE’s
és d’un 90,91%.

Serveis

Població atesa

Franges edat des 2016

Durant aquest 2016 hem tingut 7 propostes de casos
3

NENS

Hem atès 29 nens/es i adolescents

NENES

2

Nombre i motiu de les baixes efectives

EDAT

MOTIU DE LA BAIXA (DESTINACIÓ)

8 ANYS

AC.S.FLIA. EXTENSA

16 ANYS

TRASLLAT CRAE LA LLUNA JOVE

16 ANYS

TRASLLAT CRAE LA LLUNA JOVE

1

0

18 ANYS

TRASLLAT CRAE LA LLUNA JOVE

3-5

6-7

8-9

10

11

12

13

14

15

16

17

+18

ANYS
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Procedència geogràfica 2016

Franges edat des 2016

L’Hospitalet

1

Baix Penedès

1

Garraf - Alt Penedès

1

Bages - Berguedà

1

Terrassa

2

Vallès Occidental

2

Baix Llobregat II

59%
nenes

41%

Baix Llobregat I

nens

Baix Llobregat IV

Baix Llobregat III

2
4
6
9

Nombre d’infants i/o
adolescents estrangers

ESTRANGERS

2016

MAGREBINS

3

TOTAL

3

Serveis

Nombre de germans atesos
alhora en el mateix centre
Al CRAE la LLuna s’atenen 5 grups de dos germans. El fet de la proximitat amb el CRAE la
Lluna Jove, fa que un grup d’una parella de germans puguin tenir una altra germana més gran al
CRAE LA LLUNA JOVE, i una nena atesa també
pot estar pròxima a la seva germana a La LLUNA
JOVE. La qual cosa facilita que puguin ser atesos
8 grups de germans.

2016

GRUP DE
GERMANS

GRUP DE
3 GERMANS

1

GRUP DE
2 GERMANS LLUNA I
1 GERMÀ LLUNA JOVE

GRUP DE
2 GERMANS INF.

UN NEN/A INF. +
UN GERMÀ/A
LLUNA JOVE

TOTAL

1

5

1

8

Nombre d’infants i/o adolescents que assisteixen a recursos
escolars (ordinaris i especials) i que no assisteixen a l’escola

13

TIPUS DE RECURS

2016

CEIP PÚBLIC

10

nens/es no
tenen germans,
el 45 % de
la població

IES PÚBLIC

7

1 en USEE

IES CONCERTAT

2

1 en USEE

ESCOLA ED. ESPECIAL

6

IES PUBLIC I HOSPITAL DE DIA

1

TALLER OCUPACIONAL

2

P.F.I.

1

TOTAL NENS/ES I ADOLESCENTS ATESOS

29
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Nombre d’adolescents que assisteixen a formacions pre-laborals (tipologia dels cursos):
Taller ocupacional Xamfrà dos nois, un taller
Hosteleria i altre taller Fusteria ( PFI’s adaptats)
Nombre d’adolescents en procés
de cerca de feina:
No hi ha cap adolescent
Nombre d’adolescents que treballen:
No hi ha cap adolescent que treballi

Instituts i escoles públiques 2016
CEIP ÀNGEL GUIMERÀ

CEIP LA GARALDA

CEIP JACINT VERDAGUER

IES PALLEJÀ ESO

IES LLUIS REQUESENS (MOLINS DE REI)

4
4
4
6
1

IES concertats i escoles educació especial 2016
VERGE DE LA SALUT (St. Feliu)

SALESIANS (St. Vicenç)

EE. TRAMUNTANA (St. Feliu de Llobregat)

EE. IRIS (St. Vicenç dels Horts)

XAMFRÀ. Escola Taller St. Miquel PFI ADAPT

1
3
4
4
2
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Recursos de lleure

NÚMERO D’INFANTS

ACTIVITAT

OBSERVACIONS

5

Futbol

2 a Pallejà
2 a Molins de Rei
1 a Esparraguera

1

Futbol Sala

Pallejà

1

Bàsquet

Sant Andreu de la Barca

1

Piscina

Pallejà

1

Ball

Pallejà

2

Gimnàstica Rítmica

Molins de Rei
Sant Feliu de Llobregat

1

Gimnàs

Pallejà

Esplais 2016

3 3
2

Tricicle
(St. Joan
Despí)

El Cau
(Pallejà)

Diversitat
Lúdica
(St. Feliu)
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Professionals

Equip directiu

Equip educatiu

Administració

Personal auxiliar

Neteja i bugaderia

1 Direcció
1 Subdirecció

17 educadors:
9 educadors tutors
5 educadors caps de setmana
3 educadors de nit

1 tècnicaadministrativa

1 cuinera

Empresa de
subcontrata

TEMPS ESTADA POBLACIÓ DES 2016
- 1 ANY

4

14%

1 ANY

3

10%

2 ANYS

7

24%

3 ANYS

3

10%

4 ANYS

3

10%

DE 5 A 9 ANYS

7

24%

+ 10 ANYS

2

7%

48,28%

El resultat de la mitjana
de temps d’estada a finals
del 2016 és de 3,81 anys,
percentatge que ha
disminuït respecte al
2015 que era de 4,11.

51,72%
A la taula , es pot observar com al 2016 quasi el
24% de la població total porta més de dos anys
d’estada , el 20% porta entre tres i quatre anys i
un 31% porta més de 5 anys.

Serveis

CRAE
La Lluna
Jove
Aquest any 2016 ha estat un any on l’aposta de
l’equip educatiu ha continuat estant en la construcció de diferents itineraris que permeti l’assoliment d’un projecte de futur per a cada un dels
joves atesos.
En aquest sentit pren especial transcendència doncs treballar per a què cada un dels nois i noies que
viuen en el CRAE La Lluna Jove cerquin i s’ocupin en una formació que sigui del seu interès i que
permeti doncs encaminar-se i orientar-se en major o menor mesura per a assolir aquest projecte de
futur que tot just comença.
Un altre tema a assenyalar és destacar el treball que es duu a terme en relació als joves majors de
18 anys amb pròrroga de mesures assistencials per sentència judicial d’incapacitació. El treball a
realitzar amb aquests joves està orientat en aquells aprenentatges funcionals que els permeti gaudir
de major autonomia, de major independència respecte la cura d’un altre, tant pel que fa a la transició
de la seva vida adulta, a la seva circulació social, com en el seu propi quefer diari. Pren especial importància a més la formació i la incorporació al món laboral.
Al llarg de l’any es dediquen molts recursos i esforços en ocupar a l’equip en el treball en relació al nostre
model, mitjançant, d’una banda, del treball realitzat en els diferents espais de treball en reunió d’equip.
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Els objectius de la Direcció plantejats pel 2016
partiren de la lectura de necessitats i d’interessos valorada de l’exercici 2015. En relació a
aquests objectius i amb la finalitat de formar-hi
part tots d’aquest projecte de la millora contínua
ens disposarem a elaborar diversos procediments que donen comptes del què fem, com ho
fem i per que ho fem. En concret i en aquest cas
s’elabora el Procés CRAE la Lluna Jove i el procediment del Treball amb les famílies de nois/es
atesos d’acord al nostre model pedagògic.
Pel que fa a la millora en l’atenció als nois/es
atesos en el CRAE s’ha treballat per a promoure
més la participació dels joves en aspectes del
seu interès durant el temps d’Estada. Entre els
neguits dels joves s’han prioritzat tres interessos,
d’entre tots els que mostraven, diners de butxaca, mantenir segures les seves pertinences i
començar a elaborar un treball conjunt sobre
l’ús del mòbil. És a partir de l’espai d’escolta i
conversa, l’Àgora, on els Joves poden participar
en la construcció conjunta d’aquests continguts,
juntament amb l’equip educatiu i els nens i adolescents de la part infantil, liderant aquests les
aportacions que realitza la població i ajudant als
més petits aportant elements per a que puguin
enraonar i manifestar la seva opinió i construir
de manera conjunta amb l’equip educatiu en
relació als seus interessos i preocupacions en la
estada dels joves.
S’inicia el treball elaborant un treball educatiu vers diners de butxaca en ambdós CRAE.
Aquest treball s’inicia a principis de període
treballant-ho de manera conjunta en l’espai de
reunió d’equip amb l’equip educatiu, i amb els

infants, adolescents i joves en l’espai Àgora i
acaba concloent amb la posada en comú de les
conclusions a partir de les aportacions dels nois/es
i joves i de l’equip educatiu en una presentació
comunitària que s’acaba concretant en les
propostes que entre tots hem consensuat: Ens
fem grans, necessitem diners per a les nostres
despeses, però col·laborar a casa no pot donar
dret a una “recompensa”. Ens apropem al món
adult i per tant al món laboral i a les responsabilitats que aquest comporta. Així que establim i elaborem una nova manera de fer per
aconseguir diners “El Treball Remunerat” i l’estalvi o despesa voluntària.

banda se’ls demanava que valoressin si allò que
els ofereix el CRAE enriquia el seu projecte
personal i el resultat ha estat molt positiu, d’un
85,71% de satisfacció. Ara bé, a la pregunta si
rebia l’escolta que necessitava davant les seves
inquietuds el resultat obtingut ha estat inferior
al 2015, amb un 57,14% de satisfacció. La causa
d’aquest resultat radica sobretot en la inestabilitat de l’equip educatiu que hem patit al llarg del
2016, perdent tutors/es referents per diverses
causes i que malgrat intentar substituir per altres educadors nous, aquests no els coneixen i
per tant l’escolta necessària a la que es refereixen els nois no ha estat possible.

Després de les vacances d’estiu es dóna inici
al treball educatiu en relació a construir de
manera conjunta amb els nois/es i joves, uns
criteris pel que fa a l’ús de mòbil al CRAE. Els
joves a partir de la seva experiència aporten elements de reflexió de criteri de realitat als nois
i noies de la part infantil, els quals idealitzen la
possessió d’aquest dispositiu. El més interessant d’aquest treball amb els joves recau en
l’exercici de reflexió i debat a partir d’eines documentals, pel·lícules i un qüestionari que se’ls
lliura al principi del mateix on poder debatre
sobre “què no ens permet fer“ el fet d’estar contínuament connectats. Així mateix la necessitat o no de regulació per part de l’adult d’uns
temps necessaris de “desconnexió” on poder
també “badar”, pensar en no res, etc... Aquest
treball conclourà el primer semestre del 2017.

Per finalitzar i a mode de tancament comentar i destacar que el Grau de Satisfacció del
Personal del CRAE és d’un 90,91%.

El Grau de satisfacció dels joves ha estat d’un
74%. El més significatiu d’aquesta valoració
es situa en dos indicadors en concret. Per una

74%

91%

El grau
de satisfacció
dels joves ha estat
d’un 74%

El grau de
satisfacció del
personal del CRAE
ha estat d’un 91%

Serveis

Nombre i procedència dels nous ingressos

EDAT

PROCEDÈNCIA

EAIA

16 ANYS

CRAE LA LLUNA

GARRAF - ALT PENEDÈS

16 ANYS

CRAE LA LLUNA

BAIX LLOBREGAT I

18 ANYS

CRAE LA LLUNA

BAIX LLOBREGAT II

Població atesa
Nombre i motiu de les baixes efectives

Durant aquest 2016

Nombre d’infants i/o adolescents atesos al llarg de l’any

11

NOM

MOTIU DE LA BAIXA (DESTINACIÓ)

A.G.V.

TRASLLAT DE CENTRE

P.J.J.

RECURS ASJTET

M.B.T.

RECURS ASJTET: ESPAI CABESTANY
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Edat i gènere any 2016

Procedència geogràfica 2016

2
L’Hospitalet

1

Vallès Oriental

1

Garraf Alt Penedès

Baix Llobregat VI
1

1

Baix Llobregat V

1

Baix Llobregat IV

2

Baix Llobregat III

2

Baix Llobregat I

2

Nombre d’infants i/o adolescents estrangers.
No hi ha hagut cap jove estranger.

Nombre de germans atesos alhora en el mateix centre.
Al Crae la Lluna JOVE al 2016 no s’ha atès cap grup de germans, però hi ha una noia que
té dos germans petits al CRAE LA LLUNA i una altra noia que també tenia una germana
més petita al CRAE LA LLUNA.

0
16

17
NOI

18
NOIA

+18 ANYS

Nombre d’escapoliments, amb retorn i sense
Durant l’any 2016, no hi ha hagut cap escapoliment per part dels joves.

Serveis

Nombre d’infants i/o adolescents que assisteixen
a recursos formatius (ordinaris i especials)

Activitats d’oci joves

NÚMERO DE JOVES

ACTIVITAT

OBSERVACIONS

TIPUS DE RECURS

2016

2

Gimnàs

Pallejà

IES PÚBLIC: C.F.G.M.

5

1

Futbol

Molins de Rei
IES PUBLIC: estudiant 2on Batxillerat

1

ESCOLA ED. ESPECIAL

2

IES PUBLIC. PFI

1

1

Futbol Sala

Que han
acreditat ESO

Pallejà

1

Teatre

Molins de Rei

1

Ball

Cornellà

No han
acabat ESO
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Temps que porten ingressats els infants i/o adolescents en el centre

Nombre d’adolescents que
assisteixen a formacions prelaborals (tipologia dels cursos)
SERVEI OCUPACIONAL
D’INSERCIÓ.
Servei complementari
d’ajustament personal i social
“Taller de manufactures Alba”

ALTRES FORMACIONS NO
REGLADES PRELABORALS

+5 anys

Nombre d’adolescents
que treballen.
Una noia temporalment

9%

1

37%
1

Nombre d’adolescents en
procés de cerca de feina.
Una noia.

El resultat de la
mitjana de temps
d’estada a finals del
2016 és de 1,99 anys

27%

1 any

2 anys

27%
-1 any

El resultat de la mitjana de temps d’estada a finals del 2016 és de 1,99 anys que ha baixat respecte al 2015 era de 2,5 i al 2014 que era de
2,70, això ha estat motivat perquè al finals del
2015 i a principis de 2016 van causar baixa dos
nois que estaven a l’espera de recurs residencial
per a majors de 18 anys..

Serveis

Professionals

Equip directiu

Equip educatiu

Administració

Personal auxiliar

Neteja i bugaderia

1 Direcció

8 educadors:
3 educadors tutors
2 educadors caps de setmana
3 educadors de nit

1 tècnicadministratiu

1 cuinera

Empresa de
subcontrata
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SEFOR
Ocupació
A l’any 2016 continuem el procés de creixement
de l’àrea d’ocupació. Es mantenen els mateixos
programes i els mateixos territoris però s’augmenta l’atenció en quasi 500 persones.
El programa Orienta del Servei d’Ocupació de
Catalunya ubicat a les poblacions de L’Hospitalet
i de Cornellà de Llobregat ha donat cobertura a
demandants d’ocupació de diverses poblacions:
Castelldefels, Viladecans, Gavà i Esplugues de
Llobregat. Aquest programa gestiona els processos
de recerca de feina d’aquestes persones.
El programa de mesures actives d’inserció a persones destinatàries de la renda mínima d’inserció,
un any més, acull a persones amb situació de vulnerabilitat i els capacita competencialment en el
procés de recerca amb l’objectiu de facilitar-los
totes les eines possibles per trobar un lloc de treball.
A l’Agencia de Col·locació privada continuem
atenent a les persones que venen derivades de

l’Oficina de Treball de L’Hospitalet i a qualsevol
persona que sol·licita el recurs. La convocatòria
d’agències de col·locació col·laboradores és un
programa que prioritza la intermediació laboral
amb les empreses del territori i l’objectiu és ajustar aquestes necessitats als perfils professionals
de les persones ateses.
El programa d’inserció sociolaboral per a joves
que es duu a terme en el municipi de Pallejà,
està subvencionat per l’Obra Social La Caixa i
per l’Ajuntament de Pallejà. S’ha d’assenyalar
l’aspecte de recolzament i suport en el procés
orientatiu-laboral de joves vinculats a Serveis
socials del municipi.
Volem destacar l’interès de la nostra entitat per
iniciar nous projectes i plantejar nous reptes en
l’àmbit de l’ocupació, per aquest motiu contínuament estem immersos en processos de creació
i amb predisposició d’engegar noves activitats
i programes.

OCUPACIÓ

Nº PERSONES ATESES

Privada

633

Autonòmica

200

Agència de Col·locació

Programa d’inserció sociolaboral per a joves de Pallejà

32

Programa de mesures actives d’inserció a persones
destinatàries de la renda mínima d’inserció

90

Programa ORIENTA

525

TOTAL

1480

Serveis

Atenció psicopedagògica

Consolidem l’activitat al voltant del programa
CaixaProinfancia amb una valoració alta en
l’auditoria anual que passem.
Aconseguim l’adjudicació del servei per realitzar l’activitat de Taller de Suport a la Promoció de l’Èxit Escolar en el marc del pla educatiu
d’entorn de l’Ajuntament del Prat de Llobregat,
per tant continuem amb la gestió dels tallers durant els dos cursos escolars següents.
Donem continuïtat a la gestió dels Tallers
d’Estudi Assistit dins el Pla Educatiu de l’Entorn
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
ampliant a un centre educatiu més i establint un
acord de col·laboració a tres anys vista.
Consolidem un nucli estable de professionals
que possibiliten les diferents tipologies d’atencions, i que permet fer un bon treball de continuïtat i millora de les possibilitats escolars dels
infants atesos.

ATENCIÓ
PSICOPEDAGÒGICA

Nº NENS/ES
ATESOS/ES

PROGRAMA CAIXAPROINFÀNCIA

172

ATENCIÓ PRIVADA

6

PEE

228

ÈXIT ESCOLAT EL PRAT

412

TOTAL

818
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Formació

La formació implementada des del Sefor durant l’any 2016 ha estat de tres tipus (pública,
privada i bonificada).
Com a formació pública s’ha pogut dur a terme
un Certificat de Professionalitat de “Neteja de
superfícies i mobiliari en edificis i locals” vinculat a un Contracte de Formació per a joves, on
ha col·laborat l’Obra Social “la Caixa”. Tanmateix
s’han pogut realitzar mòduls formatius dintre de
la família professional “Serveis socioculturals i
a la comunitat” corresponents als CP “Atenció
sociosanitaria a persones dependents en institucions socials” i “Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals”, comptant novament amb
la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”, en el
marc d’un programa de formació i orientació laboral organitzat per la xarxa de treball Associació Anadromes.

ESPECIALITATS FORMATIVES

Nº CURSOS

%

NETEJA

2

6

SOCIOSANITÀRIA

4

12

PETITA INFÀNCIA

10

30

EDUCACIÓ SOCIAL

5

15

ACOLLIMENT FAMILIAR

1

3

DIVERSITAT SEXUAL

1

3

GESTIÓ EQUIPS

10

13

La formació privada s’ha portat a terme sota la
demanda de les empreses privades que ja tenim
fidelitzades com a clients del Sefor. La demanda de la formació privada s’ha concentrat en el
tercer trimestre de l’any, sobretot pel que fa a la
formació que es bonifiquen les empreses.

FORMACIÓ

PERSONES ATESES

BONIFICADA

125

PRIVADA

189

El 65% de la formació privada s’ha portat a
terme a les instal·lacions dels clients i un 35%
s’ha portat a terme a les aules del Sefor del carrer
Progrés, 3-5 de l’Hospitalet de Llobregat.

PÚBLICA

37

TOTAL

351
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Igualtat de gènere
Aquest any hem pogut donar continuïtat a la
XAJI Xarxa Activa de Joventut per a la Igualtat a Cornellà de Llobregat. Té com a activitat
principal la dinamització d’agents joves, actius i
actives contra la violència de gènere. Aquests/es
joves pertanyen a diferents centres d’ensenyament del municipi.
El seu objectiu prioritari és desenvolupar una
funció preventiva ja que el jovent tindran un
paper actiu en la identificació i definició d’actuacions de socialització preventiva en el seu centre
educatiu en relació a la violència de gènere i a les
relacions igualitàries.

Des del mes de març duem a terme el Servei
de Suport Tècnic al Servei d’Informació i
Atenció a les Dones SIAD de Viladecans,
espai de referència per a totes les dones del
municipi, on poden rebre informació, orientació i assessorament personal en tots aquells
aspectes relacionats amb la vida de les dones:
àmbit laboral, social, personal, familiar i en definitiva amb tot allò que tingui a veure amb
la igualtat d’oportunitats i l’exercici dels seus
drets com a ciutadanes. Així mateix se’ls facilitaran les derivacions oportunes a la resta de
serveis especialitzats.

GÈNERE

Nº DONES O JOVES ATESES

CIRD. Centre d’Informació i recursos
per a les dones de Cornellà de Llobregat

237 DONES

XAJI. Xarxa Activa de Joventut per a la Igualtat

75 JOVES

SIAD. Servei d’Informació i Atenció
a les Dones de Viladecans

257 DONES

TOTAL

494 DONES + 75 JOVES

49

50

Serveis

Territoris en
els que actuem

L’Hospitalet de Llobregat
Cornellà de Llobregat

Sant Vicenç dels Horts
Pallejà

Viladecans

Serveis
gestionats

Programes
d’inserció laboral

Accions
de formació

Atenció
psicopedagògica

Informació i
atenció a les dones

Serveis

4
2016
en xifres
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2016 en xifres

Xifres
13

41

persones
contractades

serveis
gestionats

42
persones
sòcies

20,71%
homes
79,29%
dones

3.854

1.987,5

13

hores de formació
i supervisió

territoris
on actuem

persones
ateses

3.675.069,85
euros de facturació

1.254.839,20
euros de fons propi

Grau de
Satisfacció

80,1%
clients

93,4%
persones
ateses

Serveis
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Xarxa
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Xarxa

Xarxa

Plataformes
en les que participem:

Organismes de l’àmbit local i
comarcal amb els que treballem:

Empreses i entitats
amb les que treballem:

Ajuntament d’Esplugues

Metropolis Grupo. Facility Services

Ajuntament del Prat de Llobregat

Catalonia Hotels & Resorts

Ajuntament de L’Hospitalet

UNE tu creatividad

Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Dones de Cornellà
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Centre municipal de creació
multimedia de l’Hospitalet
Generalitat de Catalunya:
- Departament de Treball,
Afers socials i Famílies
- Direcció General d’Atenció
a l’Infància i Adolescència
- Institut Català de
l’Acolliment i l’Adopció

La Confederació
Formem part com a entitat sòcia
de La Confederació, que és l’organització empresarial que representa les entitats no lucratives que presten serveis d’atenció
a les persones a Catalunya.

ACACER. Associació Catalana
d’Agències de Col·locació
i Recol·locació
Drecera forma part de la Junta Directiva d’ACACER. Associació Catalana d’Agències de Col·locació i
Empreses de Recol·locació.

Clece S.A.
MoWGLi
L’Espai de formació
Jesuïtes Bellvitge
Insercoop SCCL
Joves per la Igualtat i la Solidaritat
Akwaba Fundació
Associació Cultura Tretze
Alonso & Co.
Associació d’aturats
de +50 anys L’Hospitalet

Organismes col·laboradors:

Associació de veïns
Collblanc-La Torrassa

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Associació Recollim

Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies

Fundación Salud y Comunidad
Càritas

SOC. Servei d’Ocupació
de Catalunya

Fundació Secretariado Gitano

Obra Social “La Caixa”

Japi

Unió Europea. Fons Social Europeu

Mujeres Pa’lante

Diputació Barcelona

SUARA

Sistema Nacional de Empleo

Fundació Nou Barris

Federació d’Entitats
d’Atenció a la Infància
i a l’Adolescència
Drecera forma part de la Junta Directiva de la FEDAIA, que
és la plataforma que agrupa a
Catalunya les entitats d’infància, joves i famílies en situació
de risc d’exclusió social o desemparament.

Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya i Cooperatives d’Iniciativa Social
Drecera és sòcia de la Federació de Cooperatives de
Catalunya i membre de la
Sectorial d’Iniciativa Social,
que representa les cooperatives sense afany de lucre
que treballen per la inclusió i
la cohesió social, amb especial
atenció als col·lectius més vulnerables de la societat.

Associació ANADROMES
Drecera forma part de la Junta
Directiva de l’Associació ANADROMES, la qual incideix en el
territori impulsant accions per a
la millora de l’ocupabilitat de la
ciutadania, creant complicitats amb
els teixit empresarial, sinergies amb
les entitats membres i amb el suport
de l’Administració.

CEESC. Col·legi d’Educadores
i Educadors de Catalunya
Drecera participa activament en la dinàmica del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC).

Xarxa de Dones Emprenedores
de Cornellà
Drecera és entitat sòcia de la Xarxa
de Dones Emprenedores de Cornellà, associació que aplica la perspectiva de gènere a la promoció de
l’economia local i global.

Serveis
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econòmic
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Àmbit econòmic

Àmbit econòmic
a Drecera

Ingressos i Despeses 2016

S’ha aconseguit augmentar la facturació de
la prestació dels serveis vinculats amb l’administració autonòmica i local respecte de
l’any anterior, sobretot tot allò vinculat al SOC.
La millora en els projectes presentats ha permès
mantenir aquells que han sortit a licitació i incorporar major volum d’activitat. Pel que fa a les
subvencions hi ha hagut un augment, suposen
al voltant del 10% ingressos.

Volum anual de facturació de l’any 2016

Aquest any 2016 han
passat per l’entitat
169 professionals
(134 dones i 35
homes), d’aquests
40 són socis/es
de la cooperativa.

EUROS

%

SUBVENCIONS

285 mil

6%

PRESTACIÓ DE SERVEIS

3.390 mil

94%

TOTAL

3.675.069,85€

Àmbit econòmic

Ingressos

Despeses Explotació

TIPUS DESPESA

%

PERSONAL

77%

FINANCERS

0,5%

APROVISIONAMENTS

12%

AMORTITZACIONS

2%

ALTRES

8,5%

TOTAL DESPESES = -3.664.278,63€

En relació a les
despeses, el gruix
correspon a la
partida de personal,
al voltant del
77% del total.

DETALL INGRESSOS

2014

2015

2016

INGRESSOS PER FACTURACIÓ

3.134 mil

3.195 mil

3.390 mil

INGRESSOS PER SUBVENCIONS

163 mil

198 mil

285 mil

TOTAL INGRESSOS ANY 2016

€

INGRESSOS FACTURACIÓ

3.389.834,18

INGRESSOS SUBVENCIONS

285.235,67

TOTAL

3.675.069,85
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Àmbit econòmic

Balanç de Situació
Las dades mostren una correcta gestió i una solvència econòmica i financera, que aporten solidesa al
projecte i capacitat de cara al futur. Hem augmentat el nostre capital gràcies a la subvenció rebuda
de Capitalcoop.

Xifra de negoci per activitat

Total actiu

17%
15%

ACTIU NO CORRENT

EUROS

%

Instal·lacions i altres

216 mil

22,5%

Inversions financeres

128 mil

13,5%

Terrenys i construccions

610 mil

64%

Inversions financeres c/t

40 mil

4%

Líquid

169 mil

17%

Deutors

760 mil

78%

TOTAL

954.747,88€

68%

ACTIU CORRENT

969.149,31€

ACOLLIMENT RESIDENCIAL
ACOLLIMENT FAMILIAR
FORMACIÓ I OCUPACIÓ

TOTAL

1.923.897,19€

Àmbit econòmic

Total passiu

EUROS

%

Capital

691 mil

55%

Subvencions

328 mil

26%

Reserves

208 mil

16,5%

Resultats

29 mil

2,5%

Administracions públiques

172 mil

26%

Financeres a ll/t

177 mil

26,5%

Personal

108 mil

16%

Proveïdors i creditors

90 mil

13,5%

Financeres a c/t

120 mil

18%

1.256.457,88€

PATRIMONI NET

DEUTE

TOTAL

TOTAL

667.439,31€

1.923.897,19€
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Qualitat

Qualitat

Qualitat
2016
Drecera, des de l’any
2001, compta amb la
certificació conforme
la norma ISO 9001:
2008 aplicada a tots
els serveis.
Durant aquest 2016 des del Comitè de qualitat
s’ha vetllat per garantir la millora continua en la
prestació dels nostres serveis.
Els objectius principals d’aquest any han estat
l’alineació del nostre sistema de gestió de la
qualitat amb els nous requeriments que es
deriven de la ISO 9001:2015, així com impulsar la cultura de l’excel·lència des d’un enfocament orientat a resultats.
D’altra banda al llarg de l’any hem continuat amb
l’actualització dels nostres procediments de treball.
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Qualitat

Les auditories, tant internes com externes, són elements bàsics per a la millora. Enguany l’auditoria
externa ha estat de recertificació del nostre sistema de gestió fins a setembre de 2018, moment en
que ens certificarem en la nova ISO 9001:2015. Es destaquen com a punts forts de l’organització:

Informes d’auditoria interna,
amb molt valor afegit i enfoc a nova versió de la norma

Consideració de la nova versió de la norma
en el plantejament dels objectius 2016

Actes del comitè de Qualitat

SAF/SEFOR:
enquesta de satisfacció als usuaris menors d’edat

Identificació dels riscos
en la nova definició dels processos CRAE

Generació de indicadors
per mesurar l’eficàcia de les accions implementades per les NC (CRAE)

La satisfacció
dels nostres
grups d’interès
és primordial.
Aquest 2016
els resultats han
continuat sent
favorables, tant
pel que fa a les
persones ateses
(93,4%) com pel
que fa als nostres
clients (80,10%).

Serveis

8
Reptes
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Reptes

Dreceres
de futur
En qualsevol organització, però més en una cooperativa com la nostra, el valor principal són les
persones i, en especial, les persones sòcies. Des
de Drecera considerem que l’assemblea ha de ser
un lloc clau de discussió, l’òrgan sobirà que vagi més
enllà de la legitimació de les decisions empresarials. Per això, cal facilitar la informació necessària
per prendre decisions amb responsabilitat.
Tots els treballadors poden arribar a ser socis de
la Cooperativa i cal promoure la incorporació
dels mateixos, tot i així cal valorar molt bé l’entrada de cada soci cas per cas i donar-(nos) un
temps suficient per prendre la decisió. En qualsevol cas ser soci ha de significar comptar amb
un valor afegit sobre el fet de ser contractat per
la implicació que comporta el fet social i que això
acabi repercutint en el fet empresarial.
L’entrada i sortida de socis oxigena la cooperativa tot i que es veu com un possible problema el
fet que els socis marxin de seguida o consolidin
una estructura fixe excessiva, a la qual cosa cal
poder estar amatents.

La Drecera que volem se seguirà articulant al
voltant dels òrgans col·legiats –el Consell Rector i el Consell de Direcció–, on es continuaran
prenent les decisions de manera descentralitzada, seguint un model participatiu i en xarxa.
Les sòcies i socis de l’organització volem assolir
un lideratge no jeràrquic, basat en el diàleg, la
transparència, el respecte i la bona comunicació,
sense perdre l’exigència i la qualitat. Per aquest
motiu, seguirem apostant per la formació i pel
creixement professional.
Quant al creixement de l’organització, volem
prioritzar allò que sabem fer millor al voltant del
fet social i educatiu vers l’atenció a les persones: concretament, aquelles activitats que requereixin els nostres clients. Així mateix, volem
seguir incrementant la xarxa de clients afeginthi empreses i famílies, oferint-los respostes a les
necessitats que tinguin des d’una mirada àmplia,
tot obrint la porta al àmbit privat i disminuir
la nostra dependència de les administracions
públiques.

En qualsevol
organització,
però més en
una cooperativa
com la nostra,
el valor principal són les
persones i,
en especial,
les persones
sòcies.

Reptes

Atenem a persones des diferents àmbits
d’actuació i ho fem a partir d’una ètica
professional concreta que es basa en un
principi universal: El respecte a l’altre.
El futur de Drecera també passa per la intercooperació. Volem seguir cultivant aliances amb
altres empreses per sumar reconeixement, capacitat financera, especialització, nous sabers,
ampliació de la cartera, etc. Fidels al nostre ideari, prioritzarem les aliances de l’àmbit cooperatiu. Cal buscar un saber diferent, algú que ens
aporti quelcom, que ens permeti créixer conjuntament. En qualsevol cas el punt de partida no és
la renúncia sinó el pacte i l’acord a partir de l’establiment de les bases sobre les que s’establirà el
vincle entre les dues parts.
La gestió per processos que hem adoptat no
és una finalitat en si mateixa, sinó que és una
manera de millorar allò que hem acordat entre
tots tirar endavant. Aquesta organització orientada pel nostre sistema de gestió ens hauria de
permetre marcar un ordre, orientar algunes preses de decisions en quant a allò que volem fer,
en com ho farem i quan. Recull tot allò que ens
ha resultat útil i que hem consolidat, mantenint
i incorporant tota la innovació que ens faciliti la
nostra tasca, però tenint clara la orientació, que

la nostra finalitat és el nostre objecte social.
Necessitarem així mateix comptar amb assessorament externs oferts per proveïdors de confiança, que ens permeti reforçar les responsabilitats de qualitat, tenir cura dels requeriments al
voltant de la prevenció de riscos laborals i de la
protecció de dades personals, i de coordinació
de les eines informàtiques i de les tecnologies de
la informació que disposem.
Per tant qualsevol escenari de futur la cooperativa ha de tenir en compte, com ja hem vingut
assenyalant, els principis orientadors que ens
permeten emmarcar la nostra visió i missió d’empresa, per tal de vetllar pel nostre projecte: Atenem a persones des diferents àmbits d’actuació i
ho fem a partir d’una ètica professional concreta
que es basa en un principi universal: El respecte
a l’altre. Aquets fet clau cal sostenir-lo i ens hauria d’emmarcar en les maneres com portem a la
pràctica totes les nostres responsabilitats.
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DRECERA SCCL
C/Àngel Guimerà, 11
08780 Pallejà
93 663 33 32
www.drecera.org
info@drecera.org

Serveis d’Acolliments Familiars
C/ Pintor Tapiró, 22, local 2
08028 Barcelona
T 93 222 90 09
www.acollimentsifamilia.drecera.org
saf@drecera.org

SEFOR
C/Progrés, 3-5 Baixos
L’Hospitalet de Llobregat
T 93 447 22 88
F 93 440 62 24
www.sefor.drecera.org
sefor@drecera.org

CRAE La Lluna i CRAE La Lluna Jove
www.craelalluna.drecera.org
lalluna@drecera.org

CRAE Ferrer i Guàrdia
www.craeferreriguardia.drecera.org
fig@drecera.org

