ONG DE TERRASSA I PER
TERRASSA: PROJECTE 2016

RESUM DEL PROJECTE
1. DADES DE L’ENTITAT
Denominació: GENT SOLIDÀRIA
Adreça:
c/ ISAAC PERAL Núm 1
NIF: G 61460002
Telèfon i Fax : 937887219
Mòbil: 609197013

Codi Postal: 08224 TERRASSA

Web: www.gentsolidaria.com

E-mail: gentsolidaria@gmail.com
Núm. de Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC): 02972
Data de constitució : 14/07/1997
* Entitat sense afany de lucre composta únicament per voluntariat dedicada a
ajudar a famílies, infants en risc de desnutrició i persones en situació de manca
greu de recursos i en risc d'exclusió social.
* Entitat declarada d'Utilitat Pública en data 27/04/2012 pel Dept. de Justícia,
Dir. Gral. de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

2. REPRESENTANT LEGAL DE L'ENTITAT I RESPONSABLES DEL PROJECTE
REPRESENTANT LEGAL : Carles Soler Fortuny, president

@: csolerf@gmail.com

RESPONSABLES DEL PROJECTE:
Pilar Cugota Mateu, vocal Responsable Famílies
@: pilar@elcargol.cat
Mª Rosa Sanz Ruiz, vocal Responsable del Voluntariat @: mrosanz@gmail.com
Mireia Soler Fortuny, secretària
@: mireia.soler@upf.edu
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3. ORIGEN DE L'ENTITAT
GENT SOLIDÀRIA va ser legalment constituïda l'any 1997 a Terrassa per un grup de
voluntaris. Des d'allavors ha vingut desenvolupant, any rere any, projectes d'atenció
a la pobresa.

4. TÍTOL DEL PROJECTE
LLUITA CONTRA LA POBRESA I L'EXCLUSIÓ SOCIAL : Ajuda a persones soles, famílies i
gent gran en situació greu de pobresa, i infants en risc de desnutrició.

5. ENTITATS COL.LABORADORES (2015)
Ajuntament de Terrasa
Fundació CREATIA
La Caixa
Fundació P. Terrassenca Sant Galderic
Socis i donants

6. DESCRIPCIÓ DELS OBJECTIUS
1) Ajuda a persones soles, famílies i mares amb molta càrrega familiar (famílies
monoparentals), gent gran, tots ells en situació greu de pobresa. Atendre les
necessitats bàsiques de molts infants amb alimentació específica/dietètica.
2) Ajuda amb lots d’aliments personalitzats (segons els membres de la família, núm.
d' infants, tipus de dieta, malalts, ...)
3) Ajuts econòmics puntuals i degudament justificats que permeten pal·liar
necessitats concretes de forma ràpida i efectiva.
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7. DETALL DE LES ACTIVITATS RELATIVES AL PROJECTE - PROGRAMES
a) Programa d'atenció a les famílies : Compra, preparació i entrega de la cistella
bàsica amb complements específics en funció de cada unitat familiar amb producte
fresc: pollastre, peix, ous, verdura.
Els lots d'aliments per les famílies amb infants els complementem amb un
suplement als nadons amb llet tipus Nidida 1, 2 ó 3, farinetes de cereals amb llet,
potets de carn, peix i fruita. Pels nens més grans, hi afegim més litres de llet,
cacau soluble i cereals.
Nova activitat: Preparem berenars tots els dimecres al Grup de Colònies de Ca
n’Anglada pels que hi van a fer reforç escolar. Es compra i prepara el berenar
d’uns 40-50 nens. S'ofereix un entrepà, una peça de fruita i un got de llet amb
cacau soluble.
b) Entrega de joguines als nens la Nit de Reis: Compra i entrega de lots de joguines
als fills menors de 10 anys de les famílies beneficiaries del nostre programa
d'aliments. Alguns voluntaris fan de Reis Mags i els hi entreguen personalment.
c) Entrega de roba a les famílies : per infants i adults.

8. TREBALL EN XARXA - AGENTS IMPLICATS
a) Serveis Socials Municipals
b) Federació Catalana del Voluntariat Social
c) El REBOST : Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrasa, en col·laboració
directa amb Creu Roja, Càrites, Fundació Busquets, ACAU i altres.

9. LLOC DE REALITZACIÓ
Preparem i distribuim els lots d’aliments i roba des l'EL REBOST, Centre de
Distribució Social d'Aliments de Terrassa on compartim espai amb altres entitats.
Local cedit per l'Ajuntament de Terrassa.
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10. TIPOLOGIA I NOMBRE DE BENEFICIARIS
Famílies nombroses, a l'atur, sense recursos i/o en perill de desnonament.
Famílies monoparentals, mares amb fills al seu càrrec.
Parelles molt joves amb nadó i sense feina.
Persones soles i ancians sense suport, matrimonis grans amb pocs recursos.
Previsió d'atencions a famílies (mensualment) : 200
Núm. aprox. de beneficiaris per extensió : 800
Infants: aprox. 225 cada mes
Aportació dels beneficiaris: Els beneficiaris NO contribueixen en cap cas de
forma econòmica per rebre els ajuts. Alguns d'ells col.laboren ocasionalment en
la gestió del magatzem, amb el transpalet, organització i gestió del rober, etc.

11. CALENDARI I DURADA
Inici del projecte: 01 gener 2016 - Final: 31 desembre 2016,
renovat any rere any, des del 1997.

12. VIABILITAT I SOSTENIBILITAT DEL PROJECTE A FUTUR
Veiem totalment viable el nostre projecte a futur sempre comptant amb les fonts
de finançament bàsiques: subvencions d'entitats públiques i privades.
També comptem amb les aportacions regulars que rep la pròpia entitat
procedents de les quotes dels socis i els donatius ocasionals, així com la venda de
Loteria de la Grossa de Cap d'Any, roses per la Diada de St. Jordi, campanyes de
recapte d'aliment en supermercats, escoles, 'Gran Recapte' del Banc d'Aliments,
etc.
La viabilitat tècnica del projecte està garantida perquè comptem amb la
col.laboració dels Treballadors Socials municipals i perquè estem sota la
cobertura d'El Rebost, coordinat per Creu Roja que ens donaria suport per cobrir
les nostres necessitats en cas que la nostra capacitat d'aprovisionament
d'aliments minvés en algun moment.
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13. DIFUSIÓ DEL PROJECTE
* Pàgina web de l’entitat: www.gentsolidaria.com i
* Tríptic informatiu amb imatges i núm. de compte per fer aportacions.
* Venda de roses per la Diada de Sant Jordi i Loteria de la Grossa de Cap d'Any.
* Sortida anual de voluntaris, familiars i simpatitzants per donar a conéixer el
nostre projecte. El 2015 hem anat al Delta de l'Ebre.
* Dinar solidari amb els voluntaris als voltans de Nadal.

14. PRESSUPOST PEL 2016 - ESTIMACIÓ D'INGRESSOS I DESPESES
INGRESSOS

Import Euros

Ajuntament de Terrassa
Fundació Obra Social La Caixa
Associació 8è. Torneig Hockey Solidari
Fundació Creatia
Quotes de socis i donatius
Activitats promocionals
Fons reserva
Total
DESPESES
Compra de material: Aliments, productes frescos,
articles higiene, llet infantil.
Ajuts econòmics puntuals i justificats
Assegurança voluntariat + quota F.C.V.S.
Activitats voluntariat
Despeses bancàries i varis
Total

2.500
2.500
6.000
8.000
8.000
2.500
2.100
31.600
Import Euros

21.500
7.600
500
1.300
700
31.600

Nota: S'adjunta Estimació Balanç econòmic amb detall del finançament del 2015

Carles Soler Fortuny, President

Mireia Soler, Secretària

Terrassa, 29 de novembre de 2015
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