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Entitat
L’Entitat

La Fundació Privada Resilis és una entitat sense ànim de lucre que té els seus inicis a l’any 1994
quan gestionava 3 centres residencials d’acció educativa a la demarcació de Girona però no va ser
fins l’any 2006 que s’inscriu al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya (amb el núm
2336 i el CIF G17925215).

La Fundació Privada Resilis s’especialitza en el disseny, impuls, desenvolupament i implementació
amb caràcter innovador de projectes, programes i serveis , tan residencials com socials, dirigits a
atendre infants i joves en situació d’exclusió, risc o greus dificultats, així com a les seves famílies i,
si s’escau, en la comunitat.
El desenvolupament d’aquests la portem a terme en col·laboració amb diferents administracions
locals, comarcals i autonòmiques que ens han fet confiança a través de diferents concerts, convenis
o contractes de gestió. Enguany tenim prestats serveis a la DGAIA, a Acció Cívica, a l’Ajuntament de
Girona i al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

MISSIÓ, VISIÓ i VALORS
Fundació Privada Resilis té per MISSIÓ:
• Vetllar per l’atenció integral d’infants i joves especialment aquells que es troben en una situació d’exclusió,
risc o greus dificultats socials, ajudant a millorar la seva
qualitat de vida.
Fundació Privada Resilis té per VISIÓ:
• Esdevenir un referent en l’àmbit d’atenció a la infància en situació de risc, tant a nivell català com estatal.
Per aquest fet estem immersos en un procés constant
d’anàlisi i avaluació de la tasca que realitzem. Utilitzem
elements de control de qualitat així com de gestió de personal i de les infraestructures que ens permeten obtenir
resultats satisfactoris, reflectits en els processos viscuts
pels infants i joves a qui atenem.
Fundació Resilis assumeix els següents VALORS Institucionals:
JUSTÍCIA. Creiem en la possibilitat de viure en un món més just, treballant amb responsabilitat i
fomentant la qualitat de vida i la igualtat social.
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COMPLEMENTARIETAT. Treballem per integrar els agents del territori i desenvolupar serveis de proximitat adaptats a les necessitats del territori i de la seva gent, fomentant les relacions i el treball en
xarxa amb diferents grups d’interès des d’una visió integral i especialitzada.
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RESPONSABILITAT SOCIAL i COMPROMÍS. Volem ser una entitat ètica, professional i respectuosa
amb les persones i el medi ambient.
INNOVACIÓ. Optem per treballar amb iniciativa, amb mentalitat oberta, creativa i dinàmica, fomentant la investigació i l’anàlisi permanent de necessitats.
TRANSPARÈNCIA. Cerquem una acció basada en la confiança en la persona, actuant amb responsabilitat i total transparència cap a la societat.

Entitat
L’Entitat

MISSIÓ

IMPLANTACIÓ TERRITORIAL DELS SERVEIS

VALORS
Gironès: Girona, Salt i Juià
La Selva: Sils
Maresme: Tordera
Vallès Oriental: Sta. Maria de Palautordera
Vallès Occidental: Rubí

Alt Camp: Valls
Baix Camp: Reus
Baix Ebre: Tortosa

Total: 207places

NOMBRE DE CASOS ATESOS PER TIPOLOGIA DE SERVEI
L’ocupació total durant el 2013 de les places residencials juntament ha generat que des dels diferents serveis s’atengués un total de 592 infants i/o joves (en aquestes dades, hem inclòs les persones ateses a ETCA/EVAMI, però no hem inclós el Punt Òmnia ni el Medi Obert):

CRAE’s

CREI’s

125 atesos
21,1%

87 atesos
14,7%

PISOS
ASSISTITS
/UFA

ETCA/
EVAMI

32 atesos
5,4%

223 atesos
37,6%

VISIÓ
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125 atesos
21,1%

CENTRE
D’ACOLLIDA
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OBJECTIUS

La Fundació RESILIS té com a finalitat:
•

Estimular les capacitats resilients de la població atesa, sense oblidar el caràcter protagonista de
cada individu/a en la seva història i en el seu camí cap a una nova vida autònoma i plena.

•

La promoció de la igualtat d’oportunitats, el benestar i la qualitat de vida, així com els processos d’autonomia de les persones que atenem esdevenen l’eix vertebrador del conjunt de les
nostres accions. El desenvolupem atenent-les de forma individualitzada, vetllant sempre per
l’acompliment dels drets de l’infant i la promoció de la persona dins la societat.

•

L’entitat també es marca com a objectiu difondre els drets de la infància a través de l’organització
d’activitats en què es faci participar la societat per donar a conèixer una realitat propera però
alhora desconeguda com és la infància i la joventut en risc, exclusió o greus dificultats.

COMPROMISOS
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La Fundació Privada Resilis assumeix els següents compromisos:
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•

Centrar l’acció orientada a la persona i la comunitat, en concret vers els col·lectius més vulnerables vetllant pels drets humans i els drets de la infància.

•

Treballar per aconseguir la màxima satisfacció dels nostres clients, donant resposta a les necessitats i requisits d’aquests a l’hora de desenvolupar els serveis.

•

Fer del capital humà instrument d’acció, garantint i promovent la igualtat i vetllant per la millora constant de les condicions laborals basades en l’estabilitat, l’equitat retributiva, la conciliació, la seguretat i la salut en el treball; així com, potenciar el desenvolupament del projecte
professional a través de la formació i la promoció.

•

Gestionar, amb qualitat, respecte al medi ambient i seguint el nostre codi ètic, garantint
l’assoliment dels objectius, la funcionalitat dels diferents comitès i la plena operativitat.

•

Treballar proactivament la reducció de l’impacte mediambiental negatiu i potenciar allò beneficiós: reduint, reciclant i reutilitzant els recursos i minimitzant el consum material i d’energia.

•

Ús i promoció de bones pràctiques i comunicació de la gestió per tal de treballar per la sostenibilitat, diversificant les fonts de finançament i els recursos, gestionant-los amb rigor, optimització i complementarietat, per tal d’obtenir el màxim rendiment amb la mínima acció incidint
positivament en l’entorn.

•

Convertir els proveïdors amb aliats estratègics i complementaris de la nostra acció que promoguin l’acció social.

•

Fer de les finances una eina d’optimització i multiplicació de l’acció desenvolupada.

•

Fer de la recerca un instrument de generació de recursos que possibilitin els nostres fins.

•

Crear sistemes de comunicació, reflexió i opinió que facilitin la participació, la transmissió i socialització de la nostra acció, creant i participant en xarxes i organitzacions que ho possibilitin.

Entitat
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PARTICIPACIÓ EN XARXES

La participació i la col·laboració configuren un element important en el que és el posicionament
de l’entitat en l’àmbit social en el que treballem: infància i família, més concretament, l’acolliment
familiar i el diagnòstic i valoració de famílies en risc. En aquest sentit, la participació en xarxes ens
facilita el treball conjunt, la transferència de coneixement i l’enriquiment a partir d’experiències
compartides.
Som membres de:

• FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència)

Entitat sense ànim de lucre que agrupa a la major part de les entitats d’iniciativa social d’arreu de Catalunya. Som membres de la junta directiva i participem activament
en la comissió de CRAE’s.
Aquest 2012, s’ha dinamitzat i participat en de comissió de Salut Mental.
http://www.fedaia.org

• FEPA (Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits)
Aglutina projectes en matèria d’atenció a joves extutelats/des a l’àmbit de l’estat espanyol. Som membres de la Junta Directiva, participem activament en les comissions
i som representants a la PINCAT en nom de la FEPA. El 1r semestre es va participar a
la junta executiva.
http://www.fepa18.org

• VORAVIU (Agrupació catalana d’entitats pro persones amb intel·ligència límit)
Som membres de la junta directiva i representants a la PINCAT en nom de Voraviu.
http://www.voraviu.org

• ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social)
Som membres d’ECAS, participem en la comissió de treball de famílies (enguany el
treball d’aquest comissió ha estat al voltant dela pobresa i la família) i som representants d’ECAS a la PINCAT.
http://acciosocial.org/

• FICE (Federació Internacional de Comunitats Educatives)
És una entitat que es dedica a promoure iniciatives en pro de la millora de qualitat de
vida dels infants i adolescents en recursos alternatius a la família biològica, fent especial èmfasi en com assolir el retorn a l’entorn familiar el més aviat possible. La Fundació
Resilis és membre fundadora de FICE Espanya i n’és membre de la junta directiva.
http://fice-es.org

• PINCAT (Plataforma d’Infància a Catalunya)
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Hi som presents a partir de FEPA, Voraviu i ECAS.
Aquest 2012, hem participat en l’elaboració del Pacte per la Infància. Hi hem participat de diferents maneres: format part del grup que va crear el Departament de Benestar Social i Família de Participació Social de la Infància; realitzant aportacions de
manera directa a través de la bústia i a través de FEDAIA, FEPA i de la pròpia PINCAT.
http://www.tercersector.cat/
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També hem col·laborat amb iniciatives de:

• POI (Plataforma de Organizaciones de Infancia)

Participem en les activitats que promou la POI. Una de les accions que hem realitzat
aquest any 2012 ha estat participar en l’elaboració del Pla Estratègic de la POI.
http://plataformadeinfancia.org/

• Cibercorresponsales
Els CRAEs Pla de la Selva i Salt i el CA Mas Garriga participen en l’experiència cibercorres-ponsales: una xarxa de joves menors de 18 anys on hi publiquen opinions i
interessos, comparteixen idees i realitzen un treball al voltant dels drets de la infància així com es reforça la participació juvenil.
http://www.cibercorresponsales.org/

MILLORA CONTÍNUA I BONES PRÀCTIQUES
Aquest any 2012, Fundació Resilis ha renovat el Certificat de Qualitat
segons la norma UNE-EN ISO 9001:2008, en auditoria de certificació. Des
del 2005, la nostra entitat és auditada externament amb resultats positius.
L’eficàcia del sistema de gestió ha estat verificada per mostreig aleatori per l’equip auditor degudament qualificat. Durant la verificació s’han avaluat les conseqüències de treball per saber si compleixen amb els requisits de la normativa i amb les descripcions de la documentació del sistema
de gestió. S’han tingut en compte les característiques pròpies de les activitats de l’entitat així com
també els requisits legals reglamentaris aplicables i altres documents principals.
La satisfacció del client
Els serveis i centres que desenvolupa la fundació prenen tot el seu sentit quan rebem la satisfacció
de ja sigui de la persona usuària (infants, joves, famílies) o bé del client. És imprescindible conèixer
en tot moment què pensen els nostres grups d’interès, en concret les persones usuàries i clients
sobre el servei que oferim. Això ens permet, d’una banda conèixer les necessitats, expressades o
no, ja sigui per millorar, adaptar-nos o innovar i, d’altra banda, per conèixer el grau d’importància
que donen les persones receptores del servei o programa, el grau de satisfacció i la qualitat percebuda.
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Enguany, ens hem servit de diferents instruments: les enquestes de satisfacció via on-line acompanyades de les entrevistes concertades amb el client, en aquest cas són els diferents interlocutors
de l’administració, in situ o bé de manera telefònica. Aquestes dues últimes les preferim perquè és
una manera molt més directa i concreta de rebre la informació i la devolutiva del servei prestat, i
que és el canal més efectiu, ja que pel que fa les entrevistes via on-line, el nombre de qüestionaris
contestats és molt baix.
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La satisfacció de les persones que atenem:
Per quart any consecutiu els infants i joves que s’atenen als CRAE’s, CREI’s i CA complimenten
l’enquesta de satisfacció relativa a diferents aspectes del servei. L’any 2012 vam omplir l’enquesta
un total de 212 infants i joves amb una puntuació mitjana de 7,9 punts sobre 10.
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CONVENIS PRÀCTIQUES

Aquest any hem constituït 11 convenis de pràctiques amb diferents institucions educatives oferint
un total de 19 places per alumnes en pràctiques als diversos serveis de l’entitat.
núm. convenis		

núm. practicants

Universitats				4			 9
Instituts					

7			
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Universitats: Universitat de Girona (UdG), Univerity College Sjaeland (Dinamarca), Universitat de Barcelona
(UB) i Universitat de Lleida (UdL)
Instituts: IES Gaudí (Reus), IES Gallecs (Mollet del Vallès), Institut Obert de Catalunya (IOC), IES Montilivi (Girona) IES Sagrat Cor de Sarrià (Barcelona), IES Serreta (Rubí) i IES Montserrat Roig (Terrassa).

INTERNACIONALITZACIÓ
La internacionalització del sector social català és una tendència en consonància amb els processos de globalització i d’integració europea impulsat per les institucions de la UE. Aquest 2012 hem
participat a:
• En el marc de l’Eurochild 9th Annual Conference, “Promoting the
rights of children in alternative care across Europe” que es celebrà
del 24 al 25 d’octubre 2012 a Sofia l’entitat, concretament una
professional del CREI el Guaret, fa la presentació del projecte “In
Situ”
• Estem participant Projecte europeu Daphne “TOGETHER AGAINST
VIOLENCE ”. El principal objectiu del projecte Prevention of repeat
violence by children perpetrators aged 14-18. El projecte el desenvolupem conjuntament amb 2 socis més europeus: Association
for pedagogical and social assistance for children FICE-Bulgaria i
Federal Council of the Therapeutic Communities Austria

En aquest projecte la Fundació Resilis hi participem com a assessors externs. El projecte es
va iniciar l’octubre de 2012.
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• Participem en un programa europeu Lifelong Learning Programme,
concretament en el subprograma BIG LEO: Innovative method on
European quality insurance model in the childcare system.Els socis europeus són: Caritas Jeunes et Familles ASBL (Luxemburg);
Institut für Kinder- und Jugendhilfe (Alemanya); i la Sofia University
“St. Kliment Ohridski” Faculty of Pedagogy (Bulgaria)
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ÈTICA

La Fundació RESILIS, com a entitat membre del grup d’entitats
de Plataforma Educativa disposa d’un Codi Ètic que està dinamitzat per la Comissió per a la promoció de l’ètica on hi participa
un tècnic de l’entitat.
Aquesta Comissió està formada per una coordinació i representants de cada sector del grup d’entitats, amb participació del personal directiu, d’administració, de serveis, personal tècnic, educatiu i de producció.
Aquests representants han estat proposats i seleccionats pels mateixos professionals de cada sector, en votació anònima, i accepten
el compromís de manera voluntària.
http://comissioetica.plataformaeducativa.org

COMUNICACIÓ
La Fundació RESILIS com a entitat del grup Plataforma Educativa compta amb un departament
de Comunicació i Imatge del grup. La comunicació és l’eina estratègia que permet la relació i la
interacció entre els diferents grups d’interès i, alhora, és fonamental en l’assoliment dels objectius
corporatius,per la innovació i el desenvolupament.
En aquest sentit, l’eix principal de la nostra acció és l’atenció a les persones que atenem és per
això que prenen importància els canals i les facilitats que aquests ofereixen per a mantenir una
comunicació fluïda. La Fundació Resilis té establerts els mecanismes i protocols de comunicació
interna i externa amb el suport de les TIC i a través de les xarxes socials. Aquest 2012 s’ha valgut
de diferents vies:
• Difusió de materials de divulgació
• Eines 2.0: web: http://www.resilis.org i bloc: bloc.plataformaeducativa.org
A més:
• Hem participat en el projecte Cibercorresponsales, un projecte on els propis infants i joves
eren els protagonistes i que ha esdevingut un marc de comunicació innovador,
• Els joves del CA Mas Garriga elaboren i publiquen la revista del centre ‘De Pas’,
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• L’SPAE ha obert un perfil de facebook que ha esdevingut una eina d’interès significatiu pels
joves i que permet mantenir el contacte entre els educadors i els joves del servei,

10

Entitat
Serveis

Fundació RESILIS dissenya i desenvolupa, de manera innovadora, projectes, programes i/o serveis, tant residencials com socials dirigits a l’atenció d’infants i joves en situació d’exclusió, risc
o greus dificultats. Aquesta feina la portem a terme en col·laboració amb les diferents administracions locals, comarcals i/o autonòmiques que ens han fet confiança a través de diferents concerts, convenis o contractes de gestió.Fundació RESILIS treballa i disposa de diversos serveis en
l’àmbit de l’educació social.

1.- SERVEIS D’ATENCIÓ RESIDENCIAL

• CRAE - Centre Residencial d’Acció Educativa

Són serveis d’acolliment residencial per a la guarda i educació dels infants i joves, on resideixen temporalment amb la mesura administrativa d’acolliment simple en institució.
Els CRAEs gestionats per la Fundació RESILIS són: CRAE Pla de la Selva (Sils), CRAE Ball
de Cavallets (Reus), CRAE Sobrequés (Girona), CRAE Salt (Salt), CRAE Lo Carrilet (Tortosa)
i CRAE l’Espurna (Rubí)
• CREI - Centre Residencial d’Educació Intensiva
Són serveis residencials d’acolliment d’estada limitada que disposa de mesures estructurals de protecció per a la guarda i educació dels infants i joves tutelats per l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, i que tenen com a objectiu donar resposta educativa i assistencial a adolescents i joves que presenten alteracions conductuals que requereixen de
sistemes d’educació intensiva. Els CREIs gestionats per la Fundació RESILIS són: CREI El
Guaret (Valls), CREI Mas Ritort (Tordera) i CREI El Pedrenyal (Sta. Maria Palautordera).
• CA - Centre d’Acollida
És un servei residencial i educatiu d’estada limitada que té per objecte donar resposta immediata i transitòria d’acolliment a qualsevol situació d’alt risc del menor (de 12 a 18 anys)
si ha de ser separat del seu nucli familiar i exercir la funció substitutòria temporal de la
família i l’observació o en diagnòstic (ETCA) de la situació dels menors atesos i de les seves
famílies per tal d’elaborar la proposta de mesura corresponent, quan és impossible o inconvenient realitzar l’estudi en el territori. Fundació RESILIS gestiona el CA Mas Garriga (Juià).
• SPAE - Servei de Promoció de l’Autonomia i l’Emancipació
Agrupa diversos serveis adreçats als joves en risc que estan immersos en processos
d’emancipació. Està format per:
• Servei de Pisos Assitits: Servei d’habitatge de caràcter assistencial i educatiu per a
joves de 16 a 18 anys per a qui es considera necessari iniciar un procés de desinternament progressiu per assolir la majoria d’edat amb la capacitat suficient per obtenir la
integració social, tot i que es manté la tutela i control per part de l’entitat pública de
protecció de menors.Fundació RESILIS gestiona: PA majors de 18 anys Salt, PA majors
de 18 anys l’Avinguda (Girona), PA majors de 18 anys Reus i PA joves de 16-18 anys dr.
Bolós (Girona).

VISIÓ
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• Servei de Seguiments Educatius en el Medi: És un recurs d’acompanyament i recolzament socioeducatiu a aquells joves amb una major autonomia i que no resideixen en
pisos assistits però que necessiten un suport en el seu procés d’emancipació (Servei
de Seguiment Educatiu en el Medi Resilis). Fundació RESILIS té aquest servei a Girona
i Reus.
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2.- SERVEIS ESPECIALITZATS

• Equip Tècnic Centre Acolliment i EVAMI (Equip de valoració del maltractament infantil)

L’equip de diagnòstic està format per un psicòleg, un treballador social i un pedagog que
realitzen el diagnòstic dels casos atesos a la Llar Infantil La Misericòrdia de Girona.

És un Servei de Valoració de maltractaments infantils integrat per un/a psicoleg/a i un/a
treballador/a social. Aquest equip assessora, valora i informa els casos de maltractaments
o sospita de maltractaments notificats a l’organisme competent des de l’àmbit sanitari.

3.- SERVEIS PREVENTIUS i COMUNITARIS
• CO - Centres Obert
És un servei diürn i preventiu fora de l’horari escolar per a infants i joves en situació de risc adreçat a promoure el seu desenvolupament integral i la integració a la comunitat. Dóna suport,
estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialit-zació,
l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo; així com compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses. RESILIS gestiona el Centre Obert de Salt.
• Programa CICERONE - Projecte d’absentisme escolar
És un projecte de caràcter preventiu i de suport als i les menors en edat d’escolarització obligatòria que presenten indicadors de risc d’absentisme i/o adaptació escolar. Aquest servei es
desenvolupa fins el juny de 2012.
• Programa de Medi Obert
Es tracta d’un programa d’intervenció en l’espai públic adreçat a infància i joventut que presenta conductes de risc d’exclusió social o que presenten dificultats d’inserció i que solen estar
la major part del temps al carrer.
L’objectiu principal del servei és realitzar intervencions socioeducatives en l’espai públic de Salt
per afavorir els processos d’integració, socialització i participació ciutadana dels joves, especialment d’aquells que presenten especials dificultats, per fer un ús responsable del seu temps lliure i que puguin presentar conductes individuals i grupals de risc. Aquest servei es desenvolupa
fins el juny de 2012.
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• Punt Òmnia
És un espai d’accés a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per evitar la fractura
digital i possibilitar, amb la participació de tots, la construcció i millora de la pròpia comunitat
(sobretot d’aquelles persones que tenen dificultats en accedir-hi).
El Departament de Benestar Social i Família, en concret Acció Cívica i l’Ajuntament de Girona
són els finançadors d’aquest servei.
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ersones
Persones

PATRONAT

La Fundació Resilis està governada per un patronat.

Aquest es reuneix de forma ordinària dues vegades l’any: al desembre, per l’aprovació dels pressupostos i al juny, per a l’aprovació de la memòria d’activitats i de l’auditoria comptable de l’any
anterior. El patronat té delegada la gestió i direcció de l’entitat a una Direcció General.

DIRECCIÓ GENERAL
La Direcció General i el seu equip (gerència, direcció rrhh, direcció financera i direcció de recerca)
es reuneixen setmanalment en el marc de la reunió d’ “Equip de Direcció Estratègica” des d’on es
configura el Pla Anual de l’Entitat, el seu desenvolupament, seguiment i avaluació.
La gerència de l’entitat es coordina de manera setmanal amb la coordinació tècnica i la responsable d’administració.
La coordinació tècnica es reuneix mensualment amb totes les direccions dels serveis de l’entitat,
ho fa tant conjuntament com de manera individual amb cada servei.
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ORGANIGRAMA
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sDades

Dades econòmiques

ORIGEN DELS FONS REBUTS

A quins projectes hem destinat els nostres ingressos
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racions
Col·laboracions

ENTITATS i EMPRESES COL·LABORADORES

Sense la col·laboració d’entitats públiques i privades, així com de persones particulars, els projectes
de Fundació Resilis no serien possibles.
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Us donem les gràcies per creure en els nostres projectes.
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Col·labo
s
Col·laboracions

Tarragona

FESBAL

AGRAÏMENTS
Ajuntament de Celrà
Ajuntament de Bordils
CAP Celrà
CAP de Bordils
Teatre de Salt
Teatre de Girona
Casal d’avis Can Ponac de Celrà
IES Celrà
Associació Gironina de Firaires
OCINE
Piscines Devesa i Santa Eugènia
Aquàrium Barcelona
Associació de veïns de Sant Narcís
Patronat Municipal d’Esports de Valls
Club Nàutic Cambrils
Clínica Dental Mariluz
Let’s Learn, acadèmia d’anglès
Voluntaris Associació Acciona’t

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apropacultura
Haribo
Creu Roja Girona
Flaix FM
Soñar Despierto
Girona FC
Fundació Port Aventura
Residència ‘El cel de Rubí’
Braun
Fluidra
Mossos d’Esquadra de Sant Celoni i Valls
Casa Caritat de Valls
El Forn Ferrer
Residència 3a edat Alt Camp
Fundació Reddis
Pastisseria Calvet
Germans Marin
Dolça Temptació Pastisseria creativa
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www.bloc.plataformaeducativa.org
www.facebook.com/plataformaeducativa

www.resilis.org

www.twitter.com/plateducativa
www.youtube.com/plataformaeducativa

