La nostra Aldea Infantil compleix 50 anys
L’Aldea en xifres
•
•
•
•

Aldees Infantils SOS Catalunya va iniciar la seva singladura la primavera de l’any 1967, de la mà de la treballadora
social Montserrat Andreu, que va portar el concepte d’Aldea que havia conegut a Àustria gràcies al seu fundador
Herman Gmeiner. Va ser amb ell que va trobar, després de
veure molts i molts indrets a Catalunya, aquest lloc idíl·lic
que encara acull els nostres infants. També, d’una forma
que llavors era revolucionària, va portar una metodologia
que avui en dia s’ha demostrat vàlida, de fer créixer els infants que havien perdut la cura parental amb el caliu d’una
llar, un entorn familiar que els retornés la confiança en ells
mateixos i els oferís oportunitats de futur.
Avui com ahir, reconeguts pel Premi Princesa d’Astúries de la Concòrdia 2016, seguim defensant que cap
nen creixi sol, i creiem que els ciutadans podem fer molt
pels infants més vulnerables. Seguim essent audaços per

Durant el 2016 es van atendre 63 infants (42 nens i
21 nenes) dels 4 als 18 anys.
Dos de cada tres formen part d’un grup de germans.
Cursen estudis a 20 centres escolars diferents.
El destí dels infants que van marxar va ser, en un
44%, el retorn familiar, i en un 19%, al programa de
joves d’Aldees Infantils SOS.

crear nous programes i fórmules que afrontin els nous
reptes que fan els infants vulnerables davant de tot tipus
de situacions. Mentre ells necessitin ajuda, aquí estarem.
Un any més passem comptes i mostrem què fem a l’Aldea
Infantil de Sant Feliu de Codines a tots els padrins que
ajudeu a sustentar-la. Si veniu enguany per la Jornada
de Portes Obertes podreu comprovar amb els vostres ulls
com està d’esplèndida i com recuperem fins i tot alguna
de les cases històriques com a espai polivalent obert a la
comunitat. També veureu que els infants que hi atenem
s’hi estan feliços, participant en tot tipus de tallers, que els
ajuden a gaudir de la infantesa, a treballar les emocions i
a superar les difícils situacions per les quals han hagut de
passar. Veureu que es fan grans aprenent a ser autònoms
i que no oblidem reforçar el vincle amb les famílies, especialment els germans, tan importants per a ells.

Un dels tallers de
formació per als més
grans: aprendre a utilitzar
de forma prudent les
noves tecnologies i les
xarxes socials.

Els altres programes d’ajut a la infància
Residència de Sant Quirze del Vallès
Un programa per a adolescents de 14 a
17 anys que necessiten més autonomia i
créixer en un grup de la seva edat.
Programa Barlovento
Dos pisos assistits a Barcelona per a joves de 16 a 21 anys. Prepara per a la vida
adulta i autònoma als qui necessiten una
mica més de temps per finalitzar projectes
formatius o ocupacionals o adquirir maduresa personal.
Servei d’Integració en Família Extensa
Suport per a famílies del Vallès Occidental
que reben un infant a casa seva. Un equip
de psicòlegs, treballadors socials i educadors ajuden que sigui un èxit.
Programa de joves
Els joves que han passat pels nostres programes segueixen rebent el nostre suport
per accedir a un habitatge assistit o iniciar
el seu procés d’autonomia. Quan ja són
independents, reben ajut en els moments
en què ens necessiten materialment o personalment.

Programa de Famílies
Enforteix els lligams familiars i les capacitats per ser pares de les persones que han
de tenir cura dels nens dels programes de
protecció. Es desenvolupa a Montcada i
Reixac.
Centres Oberts, Integració i esport
i Espai-taller Albira
A les tardes, després de l’escola, els centres oberts de Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac treballen amb infants en situació d’alt risc social. S’hi tracten dèficits
socioeducatius, personals o de relació familiar, de forma individual i en grup. L’espai
taller Albira ajuda a imaginar un horitzó de
vida als infants de Badia del Vallès. I a Sant
Adrià, el programa Integració i Esport, amb
la Fundació Rafa Nadal, utilitza l’esport com
a eina educativa.
Cistell Solidari
Crea una xarxa de col·laboració entre
municipis i comerciants, a Montcada i
Reixac i a Sant Adrià de Besòs, per donar
suport a famílies amb fills menors per tal
de complementar els ajuts en alimentació i
que puguin comprar menjar fresc.

Estem preparant-nos
per instaurar el projecte
d’equinoteràpia a la nostra
Aldea, pels beneficis que
aporta als infants.

Dades econòmiques 2016

Els projectes estrella de 2016

xifres en milers d’euros

Origen dels recursos

Aplicació dels recursos

Ingressos privats representen un 61%

Aldees i projectes SOS

Ingressos públics representen un 39%

Despeses d’administració 6,2%
Captació de recursos

Preparació del projecte d’equinoteràpia. Dins de la línia de treball amb animals per a millorar l’autoestima i les capacitats relacionals. Gossos i cavalls es
demostren com a grans aliats per als infants més vulnerables.
Treball al voltant dels Drets de l’Infant. El coneixement dels seus drets els fa
conscients i capaços de reclamar-los. Taller de bústies per proposar millores.

76,9%

Treball amb les famílies. Recuperar vincles i treballar les potencialitats. Acostem les famílies als infants preparant-les per al retorn o per posar en valor les
seves capacitats.

16,9%

Reforç escolar. Per augmentar el rendiment acadèmic i evitar que perdin el tren
de l’educació, millorant també el concepte que tenen d’ells mateixos.

90,2%

Socis, padrins i donants

7,2%

Col·laboració d’empreses

2,4%

Altres ingressos

0,24%
0,007%

Ingressos extraordinaris
i financers
Herències i llegats

La formació constant dels educadors. Especialment en el coneixement dels
mecanismes neuropsiquiàtrics que configuren el trauma infantil i la resiliència, la
capacitat de recuperar-se.
1. Despeses i inversions en l’Aldea i altres projectes
Aldea de Sant Feliu de Codines		
Centre de Programes Socials			
Centres de Dia				
Programa Barlovento			
Residència de Sant Quirze del Vallès		
Amortitzacions comptables de l’actiu		

2.154,00
891,00
643,00
478,00
405,00
127,00

Total 					

4.698,00

2. Despeses d’administració			

376,00

1. Fonts de finançament privat		

4.210,00

3. Captació de recursos, sensibilització i divulgació

2. Fonts de finançament públic		

2.658,00

4. Resultat positiu de l’exercici 		

761,00

TOTAL 					

6.868,00

TOTAL					6.868,00

1.033,00

El programa Natura Educa
segueix oferint a les escoles
de l’entorn l’Aldea com a
recurs pedagògic. Així, ens
integrem en la nostra àrea
com un espai d’interès i molt
ben valorat.

Seu social a Barcelona

Tel.: 933 013 062
Sensibilitzem els nostres
infants envers la protecció de
la natura, amb activitats de
reciclatge o de reforestació.

atenciosocis@aldeesinfantils.org
Ausiàs Marc, 7, 5è
Amb el suport de:

MEMÒRIA 2016
ALDEA SOS
SANT FELIU DE CODINES

