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SANT FELIU DE CODINES

Tornar a ser nens per poder fer-se grans
L’Aldea en xifres
•
•
•

L’any 2018 ha estat un any que ha vingut marcat pel nostre
desig d’estar més ben preparats que mai per atendre els
infants que arriben a l’Aldea.
Perquè, com sabeu, el pas d’aquests infants i adolescents
per l’Aldea Infantil és una gran oportunitat per poder
recuperar-se i tornar a ser nens. Així, ben preparats, podrem
ajudar-los a acceptar el passat i tirar endavant amb noves
forces. I també ens preparem per ajudar les seves famílies
a aprendre a ser el millor lloc on poden estar els seus fills
i filles. Oferir caliu de llar, afecte i tendresa és només una
part —segurament la més important— del nostre treball.
Però no per això oblidem que, des dels nostres inicis, hem
volgut ser capdavanters a l’hora de tractar de la millor
manera possible aquests infants tan especials.

Durant el 2018 es van atendre 56 infants (38 nens i
24 nenes) dels 2 als 18 anys.
Dos de cada tres formen part d’un grup de
germans.
Cursen estudis a 20 centres escolars diferents.

I així, enguany, 56 nens i nenes han passat per les nostres
llars i han gaudit de l’entorn natural de l’Aldea i d’una atenció
que ha rebut tot el suport de les persones més expertes.
Perquè ho volem fer millor que bé, volem que l’espontaneïtat
i la intuïció vagin de la mà de l’expertesa i la professionalitat.
Així, ens sentim forts per ajudar-los a reprendre la normalitat
de la seva vida, dels seus estudis, de la convivència amb
els germans i els amics que sabem molt bé com se senten.
Sentim que, tal com tu vols, els protegim amb totes
les garanties, perquè volem que, quan surtin després
d’aquest lapse únic en l’Aldea, que és per a ells com un
“niu”, ho facin amb totes les eines que només un nen pot
adquirir amb tanta avidesa. Aprendre a viure estimant-se i
resistint tot allò que vingui. Gràcies per haver-nos ajudat a
fer-ho possible, per creure en la nostra feina i en les seves
capacitats.

El 2018 ha estat l’any de
la creació de la Comissió
d’Igualtat de Gènere. A tota
l’organització hem volgut
treballar aquest concepte
des del punt de vista del fet
que nois i noies, Diferents
però iguals, comparteixin
i convisquin amb un total
respecte envers l’altre, amb
tolerància a les diferències,
evitant estereotips i
discriminacions.
A més dels educadors i
educadores hi han format
part un noi i una noia de
l’Aldea, estimulant com
sempre la participació
activa i el pensament crític i
reflexiu, que sigui capaç de
fer propostes per millorar
tots plegats en el dia a dia.

Els altres programes d’Aldees Infantils SOS
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. 11
adolescents.
Programa Mistral
Pisos assistits a Barcelona, per a joves de
16 a 21 anys. Prepara per a la vida adulta
i autònoma per als qui necessiten una
mica més de temps per finalitzar projectes
formatius o ocupacionals o adquirir
maduresa personal. 9 joves.
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. 152 infants, 125
famílies.
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 suport en els moments
en què ens necessiten materialment o
personalment. 151 joves.

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. 95 infants, 56 famílies.
Centres Oberts
A les tardes, després de l’escola, els
centres oberts de Sant Adrià de Besòs i
Font Pudenta a 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. 215 infants.
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. 104
famílies.

Hem fet grans avenços amb el
projecte d’equinoteràpia a l’Aldea.
Les instal·lacions s’han enllestit
i s’han seleccionat ja els cavalls
que treballaran amb infants i
famílies. El projecte està a punt de
començar. Mentrestant, els nois
i noies segueixen entrenant en
aquesta apassionant disciplina.

Dades econòmiques 2018

Xifres en milers d’euros

Origen dels recursos

Aplicació dels recursos

Els ingressos privats representen un 64%

Aldees i projectes SOS

Els ingressos públics representen un 36%

Despeses d’administració 5,7%
4.810,00
2.718,00

Ingressos privats

92,30% Socis, padrins i donants
2,68%

Col·laboració d’empreses

0,29%

Herències i llegats

0,01%

Ingressos extraordinaris
i financers
Altres ingressos

4,72%

Captació de recursos,
sensibilització i
fidelització

67,7%

430
1.998,00

26,6%
5.092,00

1. Despeses i inversions en l’Aldea i altres projectes
Aldea de Sant Feliu de Codines		
2.352,00
Centre de Programes Socials / Programa de joves
514,00
Centres de Dia / Espai Albira			
683,00
Programa Barlovento / Mistral			
470,00
Residència de Sant Quirze del Vallès		
409,00
Programa de Famílies / Servei Integració Fam. Extensa
540,00
Amortitzacions comptables de l’actiu		
124,00
Total 					

5.092,00
430,00

1. Fonts de finançament privat		

4.810,00

2. Despeses d’administració			

2. Fonts de finançament públic		

2.718,00

3. Captació de recursos, sensibilització i fidelització

TOTAL					

7.528,00

1.998,00

4. Resultat negatiu de l’exercici 		

8,00

TOTAL 					

7.528,00

El taller Natura i
sostenibilitat s’ha
convertit en un clàssic
per als alumnes de les
escoles de l’entorn.

L’Aldea és un espai segur on
sentir-se cuidat, comprès,
escoltat i acompanyat.

Les nostres fites del 2018
Treball en equinoteràpia. Hem acabat les obres i l’acondicionament dels espais
destinats a l’equinoteràpia social, on podran treballar famílies en situació de
vulnerabilitat. Hem seleccionat també els cavalls idonis per al treball amb infants
i famílies i hem posat a punt el projecte per iniciar-lo el 2019.
Comissió igualtat de gènere. Integrada per educadors i educadores
conjuntament amb un noi i una noia de l’Aldea, ha realitzat activitats adreçades
als infants i adolescents des d’una perspectiva de gènere amb l’objectiu d’educar
en el respecte a la diferència, la no-discriminació i la bona convivència.
Supervisió de casos amb experts. El reputat neuropsiquiatre Jorge Barudy
ens ha acompanyat en les supervisions de casos d’infants i adolescents amb
problemàtiques especials. Entre tots els equips educatius s’han fet abordatges
sistèmics, buscant les causes dels problemes per ajustar la intervenció educativa
i potenciar els mecanismes de resiliència de l’infant.

Seu social a Barcelona

Tel.: 933 013 062

atenciosocis@aldeesinfantils.org
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