Associació Coordinadora d´Ajuda Unida

8è TORNEIG DE HOCKEY SOLIDARI
PROJECTES SOLIDARIS

PROGRAMA D’ATENCIÓ A INFANTS EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

A. DADES IDENTIFICATIVES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
NOM:
ASSOCIACIÓ COORDINADORA D’AJUDA UNIDA (ACAU)
ADREÇA:
CTRA. RELLINARS, 21 BXOS 3ª
CODI POSTAL: 08225
TELÈFON: 93 788 79 29
FAX: 93 780 23 61
WEB: www.acau.org
ADREÇA ELECTRÒNICA: acaucat@gmail.com
DATA DE CONSTITUCIÓ: 1997 FORMA JURÍDICA:
Associació sense afany de lucre (ONG)
(*)
ANYS D’EXPERIÈNCIA EN EL SECTOR DEL PROJECTE:
15
PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE:
M. ROSA SANZ RUIZ
CÀRREC DINS L’ENTITAT:
COORDINADORA DE GESTIÓ DE PROJECTES
TELÈFON DE CONTACTE:
93 780 23 61 - 617043974
CORREU ELECTRÒNIC: mrosanz@gmail.com

B. ORIGEN I OBJECTIUS DE L’ENTITAT
B.1. PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT
L’Associació Coordinadora d’Ajuda Unida (ACAU) és una entitat sense afany de lucre, constiuida al
1997, amb seu social Terrassa. Entitat reconeguda d’Utilitat Pública, segons decret del 8 de febrer del
2008 del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
2. 2. OBJECTIUS
Oferir ajuda a persones en risc d’exclusio social dins del territori nacional i activitats relacionades amb
ells principis i objectius de la cooperació al desenvolupament internacional.
1.- NOM DEL PROJECTE/ACTIVITAT PER LA QUAL ES SOL·LICITA SUBVENCIÓ
SERVEI D’ATENCIÓ COMPLEMENTARI D’ATENCIÓ A INFANTS EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

2.- RESUM DEL PROJECTE I UBICACIÓ
És un servei que s’emmarca dins del programa ampli, iniciat al 1997, d'ajuda a persones en risc
d’exclusió social. Que inclou:
1. Servei d'atenció a les necessitats bàsiques: distribució de lots d’aliments, roba, altres ajuts pel
pagament de subministraments elèctric, gas, aigua....
2. Servei d'atenció psicològica
3. Servei d’ inserció socio-laboral
4. Habitatges d’inclusió.
5. Servei complementari d’atenció als infants, El projecte consisteix en la distribució de
berenars posteriorment al reforç escolar, on el voluntariat ajuda a fer els deures a infants en

situació vulnerable, a més d’organitzar activitats de lleure per promoure els hàbits de vida
saludables.
ofereix:
5.1. Reforç escolar amb berenars
5.2. Aliments específics per a infants: llet per a lactants, complements per a esmorzar
5.3. Ajuts econòmics per a material escolar, material protèsic, medicaments,...
5.4. Distribució de joguets

És un treball en xarxa amb els serveis socials dels municipis de Terrassa i la participació de l’escola
pública d’ensenyament primari Mare de Déu de Montserrat.
Els recursos humans estan constituïts per 10 voluntaris,

3.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte “ Reforç escolar i berenar” s’adreça a aquells infants que no disposen a casa
seva de les condicions per fer els deures escolars: manca d’ acompanyament en els
continguts de les tasques escolars, manca d’espai adient i d’hàbits d’estudi i que també
pertanyen a famílies amb recursos econòmics insuficients per a garantir una alimentació
suficient als infants.
Descripció:
Els infants assisteixen a l’aula de reforç a la tarda, una vegada han acabat les classes a
l’escola.
Forma part d’un projecte més ampli d’atenció les necessitats bàsiques que la nostra entitat
està desenvolupant a la ciutat de Terrassa des de fa 18 anys, en col.laboració amb els serveis
socials municipals que fan derivació i seguiment dels usuaris per a

la distribució de lots

d’aliments a les famílies en risc d’exclusió social. Intentem aplegar esforços de tot tipus i
recursos per enfortir els programes d’alimentació, vetllant per mantenir sempre la dignitat de
les persones i buscant fórmules perquè siguin sempre les famílies les que alimentin els seus
infants. A Terrassa ACAU està ajudant unes 1.100 persones mensualment, oferint lots
integrats per uns 13 quilos per persona de productes envasats i productes frescos com a
carn , peix, ous, patates, verdures i fruita , per afavorir una alimentació més sana i equilibrada.
Però en ocasions aquets recursos de les famílies son insuficients i volem enfortir el nostre
programa d’aliments tenint especial cura de la nutrició dels infants més desfavorits.
El nou projecte de distribució de berenars i reforç escolar, s’ha iniciat a l’octubre del 2015
s’emmarca dins del programa educatiu de l’escola Montserrat de Terrassa., ubicada a un dels
barris més pobres de la ciutat, on des de fa 5 anys estan desenvolupant activitats de reforç
escolar, gratuït per a tots els alumnes vulnerables i que està aconseguint una millora
considerable del rendiment escolar dels infants de 7 a 12 anys. La nostra entitat s’incorpora al

projecte oferint el reforç escolar i berenars als alumnes de 5-6 anys. És una experiència pilot
que pot ampliar-se en cursos posteriors oferint també berenars als alumnes més grans.
És un projecte que es realitza també en col.laboració amb serveis socials municipals, que fan
la valoració i derivació dels casos susceptibles de ser beneficiaris dels berenars.

4.JUSTIFICACIÓ
La pobresa infantil : L’ informe de Unicef de juliol del 2014 sobre la pobresa infantil a Espanya era
desolador: el 27,5% viu per sota de l’ umbral de la pobresa. A Catalunya ha passat del 18,5 % al 24,8 %
en només tres anys, xifra que suposa que actualment un total de 325.000 menors catalans viuen sota el
llindar de l'exclusió social, segons el primer informe sobre la infància a Catalunya que ha elaborat la
Unicef, molt per sobre de la mitjana de la UE, que és de 16%,
A

Catalunya, un 70% de les famílies en situació de risc no poden garantir l’alimentació

suficient dels seus fills i el 29,4% dels nens viuen sota el llindar de la pobresa.
Segons informes de Creu Roja Espanyola un 7,9% de les llars tenen carències en 4 o més
indicadors relacionats amb les necessitats bàsiques i el 31,6% de les famílies tenen
problemes per arribar a final de mes. “No podem permetre que la falta d’aliments saludables
afecti els infants en l’àmbit físic ni en l’emocional, i que aquestes carències puguin tenir
repercussions a la seva salut, minvar els rendiments escolars dels infants i condicionar el seu
aprenentatge present i futur.
Arran de la crisi diversos estudis detecten

que hi ha infants que, a causa de la forta

precarietat familiar que viuen, estan patint carències nutricionals per una insuficient
alimentació.
La FAO adverteix que “una malnutrició infantil té greus conseqüències: a curt termini, l’infant
pot patir cansament i pèrdua de concentració i, a llarg termini, pot tenir anèmia, deficiència de
micronutrients i emmalaltir”. “Quan no es menja de manera equilibrada s’acaben produint
problemes de salut, tant per defecte com per excés, com és el cas preocupant de l’obesitat
infantil”.

A Catalunya, el fracàs escolar se situa en el 30%. A Catalunya, un 80% dels nens i nenes de la comunitat
gitana que comencen l'educació Secundària Obligatòria no finalitza els estudis.
També entre els fills d’immigrants el fracàs escolar és superior a la mitjana de la población.

5. OBJECTIUS
5.1. OBJECTIU GENERAL:
Reduir l’impacte de l’actual crisi econòmica sobre els infants en risc o situació de pobresa i d’exclusió
social,
5.2.Objectius específics:


Garantir una alimentació saludable als infants en risc d’exclusió social oferint berenars variats i
equilibrats.



Millorar el rendiment acadèmic dels alumnes oferint un suport de reforç escolar , per a fer els
deures escolars i facilitar la consolidació dels aprenentatges escolars.



Facilitar altres recursos per pal.liar les deficiències que pateixen els infants en risc d’exclusió

6. RESULTATS ESPERATS
1. Millora de l’alimentació dels infants...

2.

Millora del rendiment acadèmic dels alumnes.

3. Millora dels hàbits alimenticis amb un berenar saludable.
4. Millora en l’atenció dels infants.
5.
7- METODOLOGIA
7.1. Reforç escolar amb berenar
Els alumnes seleccionats per l’escola en col.laboració amb serveis socials s’inscriuen dins del servei.
Dimarts i dijous després de finalitzat l’horari escolar, els alumnes seleccionats van a la biblioteca on un
equip de voluntaris els ajuda amb les tasques escolars
Altres voluntaris compren aliments i posteriorment els traslladen a l’escola Montserrat on es preparen i
es distribueixen els berenars als infants després del reforç escolar.


Una dietista supervisarà els berenars per a que siguin aliments equilibrats i saludables.
Aliments:Els berenars consistiran en:
a) Un entrepà (tonyina, formatge, paté de salmó, xocolata, melmelada, crema de
cacau,...)
b) Una peça de fruita.
c) Una ració de làctics (llet amb cacau, iogurt o flam).

En total es donaran:



70 berenars a la setmana



Aliments complements esmorzar: llet, cereals, cacau pols, galetes,...



Joguets



Varis: farmàcia, material escolar,...

7.2. Altres ajuts
Es seleccionen els beneficiaris per derivació des de serveis socials, valoracions de l’escola i dels
propis professionals de l’entitat.
Després es fan els ajuts en espècie: llet infantils, complements esmorzar d’infants, ... o bé
econòmics amb talons, ingrés en compte corrent del beneficiari o directament amb el pagament
al professionals o empresa que subministra el servei

8. BENEFICIARIS
3.6.1.Reforç escolar amb berenars:
35 infants d’entre 5-6 anys valorats i derivats pels serveis socials de l’Ajuntament, fills de famílies amb
escassos recursos econòmics, alumnes de l’escola pública Mare de Déu de. Montserrat de la ciutat de
Terrassa.
3.6.2. Altres ajuts:
Nombre indeterminat en funció de la demanda i els recursos disponibles

9. CALENDARI DEL PROJECTE
3.7.1. Reforç escolar amb berenars
Data d’inici: 1 d’Octubre del 2015
Data final: juny del 2016
El programa es desenvolupa durant el període comprès dins del curs escolar 2015-2016, amb intenció
de continuïtat durant el curs 2016-2017
Horaris: dimarts i dijous de 16,30 a 18h
3.7.2.: Altres ajuts És un projecte permanent que s’ofereix durant tot l’any del 01/01/2016 –
31/12/2016
La distribució de joguets es centre el dia 5 de gener, coincidint amb la festivitat de reis

10 RECURSOS
10.1 .Reforç escolar amb berenars:
. Recursos humans: voluntaris




8 monitors de reforç, que també prepararan els berenars (4 cada día)
1 dietista

Altres recursos:






1 aula per al reforç escolar: cedida per l’escola pública Mare de Déu de Montserrat, situada al
carrer Badajoz n1 de Terrassa.
1 cuina, dotada de nevera petita a l’escola Montserrat
Un magatzem d’aliments al Rebost de Terrassa, al carrer Sta. Maria Mazzarel.lo nº 94 de
Terrassa, dotat de congelador i nevera industrial.
1 vehicle de transport d’aliments (ACAU disposa de furgoneta pròpia)

10.2. Altres ajuts:


Aliments complements esmorzar: llet, cereals, cacau pols, galetes,...



Joguets



Varis: farmàcia, material escolar,...

11. COST DEL PROJECTE
Aliments i transport
Despeses de gestió projecte i voluntariat
Altres ajuts econòmics a infants i altres varis
TOTAL

8.500
500
2.000
11.000€

