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Projecte Alba

Projecte pilot que pretén recolzar a aquelles famílies que viuen un conflicte d’inte-
ressos entre l’atenció al seu fill i la necessitat d’ingressos.
El projecte va atendre 23 mares, mitjançant ajuts econòmics.
Vam iniciar aquest projecte i el finalitzàvem el desembre de 2015. Va donar resposta
a famílies, sobretot monoparentals, amb fills menors de 3 anys, sense ingressos ni
dret a prestacions. Oferint un ajut econòmic de 400€ mensuals, a canvi de la partici-
pació diària en formació (4 hores).
Va obtenir uns resultats molt positius, per part de les famílies. Actualment la Funda-
ció resta pendent d’obtenir ajuts econòmics per poder tornar a posar-lo en marxa.

Llar de Recuperació

Cada dia es més difícil conciliar la vida
laboral amb la vida familiar, sobretot
quan els infants es posen malalts.
Així neix aquest projecte, que aquest
darrer any ha atès 40 nens i nenes (amb
malalties comunes) en el centre del
SAIF.
Donant-li a la família la facilitat de no
haver de perdre la feina o possibles en-
trevistes laborals, és un gran suport i
ajut social. 

Pisos d’Acollida

Destinats a dones amb fills/es sense  ha-
bitatge i/o sense recursos econòmics.
A l’any 2015 hem acollit en els pisos, 
10 dones i 12 infants
Els pisos donen servei els 365 dies de
l’any, l’àmbit geogràfic d’atenció pot ser
tota Catalunya.
S’acull a dones amb fills/es fins els 17
anys. 
24 famílies van sol·licitar plaça l’any 
passat.

Altres serveis que oferim

- Servei de Menjador: Servei per donar suport a famílies amb necessitats econòmi-
ques que no poden suplir una bona alimentació als seus fills/es. També, és un su-
port per a aquelles famílies que necessiten un acompanyament en el procés
d’alimentació del seu fill/a, per treballar hàbits, rutines i límits.
- Servei de Bany i Bugaderia: Servei destinat a famílies que no disposen d’aigua a
la llar o de productes de neteja, donant resposta a la necessitat d’higiene personal.
- Borsa de Treball: Servei que oferim a les famílies de la Fundació per insertar-les al
món laboral. S’ajuda a les famílies a fer un Currículum Vitae, i a realitzar recerca de
feina activa. 
Hem donat a les famílies 2.527 xecs d’alimentació, higiene, productes farmàcia,...

Amb la col.laboració de:
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Servei d’Atenció d’Infants i Famílies Quatre Vents (SAIF)

L’ocupació del projecte ha estat gairebé del 100% durant tot l’any.
Configura un espai d’intervenció social basat en l’atenció socioeducativa dels in-
fants amb una situació de risc social. Ofereix atenció integral als infants des de 3
mesos fins a 5 anys i dóna servei les 24 hores del dia, de dilluns a dissabtes, així com
els períodes de vacances escolars, amb el Casal d’estiu, Setmana Santa i Nadal.
Al llarg de l’any 2015 s’ha atès 189 infants.
Des de la dedicació i l’esforç de moltes persones, i amb el compromís de pal·liar les
situacions d’exclusió i vulnerabilitat, que avui pateixen molts infants i les seves fa-
mílies, hem continuat amb el nostre repte il·lusionador de poder contribuir a la mi-
llora de la seva qualitat de vida.
En el transcurs d’aquest últim any, el projecte socioeducatiu ha disminuït les situa-
cions de risc social de 186 infants i de les seves respectives famílies.
Degut a l’impacte de la crisi econòmica en la que estem immersos hem pogut de-
tectar un augment de la demanda els últims anys. El nostre compromís és seguir mi-
llorant i potenciant dins del possible l’atenció cap a aquests col·lectius tan
vulnerables, acompanyant-los cap a la inclusió, cap a una vida digne. 
Durant el 2015 hem beneficiat un total de  375 usuaris. 

Servei
24
hores

Projecte Nou Horitzó

Servei d’Atenció per a la Integració Social Progressiva de Famílies en Exclusió So-
cial Nou Horitzó 

El projecte ha acompanyat 39 famílies en el procés d’inserció social.
Al llarg de 2015 hem pogut seguir consolidant aquest projecte de caràcter social que
intervé dins del barri del Raval i facilita a les mares, que hi participen, la possibilitat
d’adaptar-se als recursos formatius, laborals i socials de la xarxa i poder complir l’ob-
jectiu d’incorporar-se al mercat de treball, malgrat les dificultats en aquest camp que
entranya el moment actual. 
Durant el 2015 hem atès 41 infants.
El projecte ha potenciat les capacitats del nucli familiar per fer front a les situacions de
dificultat en les quals es troben immersos, a partir d’un suport socioeducatiu especí-
fic i integral que ha contemplat la realització d’activitats familiars conjuntes o indivi-
duals, i així, afavorir la situació dels infants. Hem realitzat diferents tallers, una borsa
de treball, assessorament, servei de menjador,...

Ens complau presentar la Memòria de les activitats que la Fundació ha portat a
terme durant l’any 2015; comprèn un any d’esforç, superacions, reptes, innovació i
agraïment! Vetllem per donar resposta a les necessitats bàsiques dels infants i les
seves famílies, en risc d’exclusió social. Els resultats dels nostres projectes i grà-
cies al vostre suport, ens ajuden a constatar el reconeixement de la nostra tasca i
a seguir lluitant per millorar la qualitat de vida de tantes famílies que ho necessi-
ten.
Lita Alvarez Bañeres
Directora

QUI SOM?

Quatre Vents va iniciar les
seves activitats a l’any 1987. Els
seus objectius principals són l’a-
tenció a la petita infància, la família
i la dona, sense recursos; famílies
en risc social, majoritàriament mo-
noparentals o amb problemes
de relació i sense suport fa-
miliar i/o social o sense

sostre.
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