HEM ACOLLIT
32 USUARIS
(11 dones
i 21 infants)

3. Pisos d’Acollida Aura (PA). Des de 1995

Els Pisos d’ Acollida Aura estan destinats a dones amb fills/es sense habitatge i/o sense recursos econòmics, i
víctimes de violència de gènere. Els pisos d’Acollida 1 i 2 van iniciar la seva activitat l’any 1995 i 2010 respectivament,
i els pisos d’inclusió Aura 3 i 4 van iniciar la seva activitat al juliol de 2013. Els pisos donen servei els 365 dies de l’any,
l’àmbit geogràfic d’atenció pot ser tota Catalunya, en funció de la problemàtica de les dones, i com a característica
especial s’acull a dones amb fills/es fins els 17 anys.

4. Llar de Recuperació

S’HAN ATÈS
39 INFANTS

Es tracta d’un projecte Pilot que permet a les famílies del centre tenir
la tranquil·litat de saber que si un dia el seu fill o filla esdevé malaltó/a,
sense gravetat, podrà ser atès al centre, sense problemes, donant-li a
la família la facilitat de no haver de renunciar a la feina, o a possibles entrevistes laborals
que des d’altres serveis de Quatre Vents i altres entitats es treballen i proporcionen a les famílies.
Depenent de l’estat de la criatura, i amb la documentació necessària i supervisió del pediatra, el
nostre centre va atendre a 39 nens i nenes (amb malalties comunes) que van ser assistits, atesos i
mimats en aquest projecte.

SERVEIS PER LES FAMÍLIES

Servei de Menjador: Es tracta d’un servei per donar suport a aquelles famílies amb necessitats econòmiques que no poden
proporcionar una bona alimentació als seus infants. També és un suport per a aquelles famílies que necessiten un acompanyament
en el procés d’alimentació del seu fill/a per tal de treballar els hàbits, rutines i límits. S’han donat 274 àpats.
Al servei de menjador mare/nen hem atès 12 famílies.
Servei de Bany i Bugaderia: Destinat a aquelles famílies que no disposen d’aigua i/o llum a la llar.
També poden rentar la roba. (10 famílies)
Borsa de Treball: Es tracta d’un servei que oferim a les famílies que atèn la Fundació per d’insertar-les al món laboral. S’ajuda a les
famílies a fer un Currículum Vitae i a realitzar recerca de feina activa. Tot i que a l’actualitat és difícil trobar feina, la constància de les
famílies que atenem fa que, de vegades, obtinguin resultats satisfactoris.
Tallers: Són espais on les famílies poden aprendre informàtica, català i alfabetització en castellà amb la finalitat de poder
integrar-se millor a la societat i facilitar la comunicació per tal de poder crear xarxa social.
186

FAMÍLIES
i 230
INFANTS

Beques: Gratuïtat dels bolquers i tovalloletes utilitzades a l’aula. Xecs per productes per la Llar: Bolquers,
productes d’higiene infantil, farinetes i llet 1, 2 i 3, i Xecs per comprar productes frescos (carnisseria).
Donació d’aliments bàsics quinzenalment.
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24 H

PRESENTACIÓ

Ens complau presentar la Memòria de les activitats que la Fundació
ha portat a terme durant l’any 2014; comprèn tot un any d’esforç, superacions, reptes,
innovació i agraïment!! Als qui ho heu fet possible, amb el suport econòmic, amb temps i
dedicació, amb professionalitat i compartint els bons moments i els no tant bons… a tots
i totes, senzillament, GRÀCIES.
Lita Alvarez Bañeres (directora)

QUI SOM

Quatre Vents va iniciar les seves activitats a l’any 1987. Els seus objectius principals són l’atenció a la petita infància, la família i
la dona, sense recursos; famílies en risc social, majoritàriament monoparentals o amb problemes de relació i sense suport familiar
i/o social o sense sostre.
Les nostres finalitats són:
• Facilitar una atenció integral a la infància i a la família en situació de risc social.
• Acompanyar a la família i a la dona, sense llar, per aconseguir una vida digna i autònoma.
• Dignificar a les persones excloses de la societat i ajudar-les a reintegrar-se amb tots els seus Drets.
• S ensibilitzar als ciutadans dels problemes de la pobresa, per anar fent realitat la solidaritat amb els col·lectius exclosos de la societat.
Els nostres valors són:
• L’Atenció, com un procés actiu d’escolta i comunicació interpersonal.
• Acceptació, acceptar en la seva totalitat a les persones tal i com són.
• Respecte, de la història de cada persona, ritme i procés.
• Personalització, a partir de les necessitats, demandes i capacitats, respectant el ritme de cada persona.
• Diversitat, cada persona és única i irrepetible.
• Dignitat de la persona, tot ésser humà té un valor, independentment d’altres persones.
• Autonomia, cada persona ha de poder decidir sense imposicions ni dependències d’altres persones.
• Voluntarietat, entesa com a generositat, disponibilitat i altruisme.

PROJECTES DE LA FUNDACIÓ
1. Servei d’Atenció d’Infants i Fan’ilies Quatre Vents (SAIF). Des de 1987

Des de l’any 1987 s’ofereix una atenció integral als infants des de 3 mesos fins a 4 anys. Dóna un servei les 24 hores del dia, de
dilluns a dissabtes, així com els períodes de vacances escolars amb els Casals d’estiu, Setmana Santa i Nadal. L’horari de 24 hores és
per donar resposta a les necessitats familiars i potenciar el seu accés al món laboral.
És un espai socioeducatiu pels infants i també per les seves famílies. Els objectius pels infants són la cobertura de les necessitats
bàsiques, millorar la qualitat de vida i el desenvolupament dels seus aprenentatges: autonomia, interiorització d’hàbits,
socialització… i amb la família, potenciar les habilitats parentals per una millora de l’atenció i cura dels fills/es, així com donar un
suport emocional i personal.
Una característica pròpia del Servei és que durant tot el curs es produeixen incorporacions de nous infants, situació que afecta
el ritme dels aprenentatges; tot i això, promovem una metodologia activa amb l’objectiu d’aconseguir que els infants siguin els
protagonistes del seu aprenentatge, sempre orientats i estimulats per les educadores. Els nens/es aprenen a aprendre d’una forma
dinàmica i vivencial. Dediquem una atenció especial als infants amb carències i/o retards, disposem de recursos personalitzats de
reforç i tutories per assegurar l’atenció personalitzada que necessiten.
Jugar és una funció essencial en la vida dels infants i, al mateix temps, li permet satisfer les necessitats afectives, ja que en aquesta edat
aprèn jugant i jugant aprèn. El joc és un mitjà per millorar la percepció del petit, que ha d’anar acompanyada d’un contacte humà i afectiu.
La rutina, repetició, claredat i coherència dels adults en la formació d’ hàbits permeten al nen/a construir, en el dia a dia, el sentit a
la seva vida, l’organització de la personalitat i la sensació de que el seu món està organitzat.
L’atenció a famílies és fonamental per implicar-les en el procés mitjançant la comunicació, amb entrevistes amb els educadors/es,
amb la directora, i les reunions per grups d’edat i reunió general. Es realitzen Tallers de motivació (Punt de Trobada), un espai que
té per finalitat facilitar l’intercanvi d’experiències a l’entorn de la criança i necessitats dels infants i potenciar la seva funció social i
preventiva, promovent la millora de l’autoestima de les dones, la creació de xarxes socials i potenciant grups d’autoajuda.
Compartim el Joc: un projecte de suport a la criança i educació dels fills i filles, centrat en els infants i orientat a les famílies. Un
espai amb un abordatge socioeducatiu.
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INTERVENCIONS
DIRECTES
575
ENTREVISTES

264 INFANTS
ATESOS

2. Nou horitzó (NH). Des de 2004-2005

EL PATRONAT
President: Jose Luis Díaz Cabañas
Vicepresidenta: Montse Pinto Sala
Tresorer: Ramon Segarra Segarra
Secretaria: Estel·la Viladot i Pou
Vocals:	Inés Escrich González
Anna Ma Martínez Ginjaume
Francesc Peracaula Picart
Francesc Vilurbina Font
Juan José Albericio Huertas

VOLUNTARIS
20

ADMISTRACIÓ
I SERVEIS
5

EQUIP
PROFESSIONAL
16

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Directora General: Lita Alvarez Bañeres
(Assistenta Social i Pedagoga)
Coordinadora Educadores d’Infants:
Lidia Puy (Psicòloga)
Coordinadora Famílies:
Isabel Rosales (Pedagoga)
Coordinadora Projectes Nou Horitzó
i Compartim el Joc:
Cristina Martí (Educadora Social)
Coordinadora Pisos d’Acollida:
Fe Tamayo (Educadora Social)

El Servei d’Atenció per a la Integració Social Progressiva de Famílies en Exclusió Social
Nou Horitzó té com a finalitat la integració social i/o laboral d’aquestes famílies a la societat.
Funciona tot l’any, excepte el mes d’agost, en horari de 9 a 14 hores. El passat curs s’han
realitzat les següents activitats:
Amb els infants: Jocs educatius i lúdics.
Amb la família: Atenció personalitzada, assessorament, informació i orientació laboral,
introducció a la cultura catalana i espanyola, celebració d’aniversaris i festes tradicionals,
visites cultures i excursions, seguiment de la salut de l’Infant, assessorament sobre les
necessitats dels infants.
Tallers de català (10), alfabetització en castellà (1) i informàtica (7).
Borsa de treball: 22 famílies / Han trobat feina: 8 famílies
Servei de bany i bugaderia (10 famílies)
Servei de menjador per a l’infant i la mare (12 famílies).
Repartiment setmanal d’aliments.

S’HAN ATÈS
68 FAMÍLIES
(69 INFANTS)

PUNT DE
TROBADA
48 DONES

COMPARTIM EL
JOC 77 FAMÍLIES
(82 INFANTS)

