I SAIF, atenció a la petita infancia
I NOU HORITZÓ, atenció a la familia
I PISOS D’ACOLLIDA AURA, Acolliment
dones víctimes de violència de gènere
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Oferim espais de tendresa

Benvolgut amic:
em començat el curs amb
moltes ganes de seguir
fent xarxa i us volem explicar per què. En aquest moment
de crisi econòmica, l'entorn no
sembla gaire propici per l'optimisme, però nosaltres creiem
molt en la força dels equips de
treball, i molt especialment quan
es comparteixen objectius comuns, siguin a curt o a llarg termini. Les crisi no afavoreixen el
creixement sinó tot el contrari, les
dificultats per fer-ho són més
grans i els riscos més elevats,
això ho sabem i coneixem molt
bé els que estem defensant els
projectes socials, especialment
ara que són més necessaris que
mai.
En aquest delicat context, els
professionals de l'especialitat
que sigui, en solitari, difícilment
podrem aconseguir sobreviure
si no és treballant en col·laboració amb d'altres i formant un
equip més o menys estable, és a
dir, fent Xarxa, en sentit ampli.
Fer Xarxa es més fàcil amb les noves
tecnologies al facilitar les comunicacions i els contactes mutus, perquè
significa conèixer noves entitats i
persones, compartir coneixements, i
possibilita crear nous projectes.
Fundació Quatre Vents pertany i
treballa de manera coordinada
amb entitats socials privades i
públiques, a nivell de barri i de
ciutat, intercanviant experiències
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AJUDEU-NOS A FER
MÉS XARXA!!!

Passen gana els infants?
sobre infància i REUNIONS SALUT. Espai en què les
àrees bàsiques de salut, les escoles bressol i entitats del barri del Raval es reuneixen periòdicament per posar en comú
inquietuds i experiències.
ENTITATS CATALANES D’ACCIÓ
SOCIAL (ECAS). És una federació
d’entitats que creuen en el valor del treball en xarxa; també formem part de la
comissió Famílies.
FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL (FCVS): Promociona i reconeix el voluntariat social
com agent imprescindible de l’acció
entre els més desfavorits.
XARXA D’ATENCIÓ A PERSONES SENSE LLAR: El seu objectiu
és recolzar la capacitat d’organització
entre el sector públic i les entitats privades en l’atenció a les persones sense
sostre; també formem part del Grup
de Treball de Bones Pràctiques amb

dones.
XARXA D’HABITATGES D’INCLUSIÓ SOCIAL. Fundada per l'existència
d'un important nombre d'entitats socials
dedicades a la inclusió residencial i que, a
més, gestionen habitatges per atendre a
persones i famílies en situació de risc d'exclusió residencial.
XARXA DELS DRETS DELS INFANTS. La seva finalitat és enfortir les capacitats de la ciutat en la defensa i
promoció dels drets de la petita infància en
el marc de la convenció sobre els Drets dels
Infants.
XARXA D’ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT: Per generar espais
compartits d'informació, orientació, assessorament i cobertura de necessitats bàsiques per a persones i famílies
immigrants a la ciutat.
A Quatre Vents comptem també amb
una altra Xarxa, que voldríem ampliar:
són totes les persones que estem implicades en els seus objectius,-

SAIF - Testimonis
Els Reis Mags visiten la Fundació 4 Vents
l passat mes de gener, el rei Melcior va visitar la Fundació Quatre Vents i va deixar joguines per a tots els infants de la Fundació i els seus germans grans, així
com per infants d’altres entitats. En total l’esperaven 41 famílies i 65 infants.
L’any nou també ens ha portat il·lusions renovades per continuar desenvolupant els
projectes d’atenció a la petita infància i la família, per seguir fent xarxa amb altres entitats i administracions i també per posar en marxa altres projectes, sempre per donar
resposta a les necessitats familiars, que amb la crisi augmenten dia a dia.
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Les mares del Punt de
Trobada visiten el Museu
Marítim
ntre les activitats
que es porten a terme amb
les mares a la Fundació hi ha un taller que s’anomena
Punt de Trobada.
És un grup de 24
dones, que té dos
objectius importants: el suport
envers els fills i el
suport a la dona
per millorar la pròpia autoestima i
facilitar la relació
amb altres dones
per potenciar l’autoajuda i crear xarxa social. Entre les activitats hi ha
la celebració dels aniversaris, un “mercadillo” (espai
d’intercanvi de diferents estris que aporten les
dones) i sortides a museus que trien elles i dels quals
es dona prèviament informació escrita.
Dintre d’aquestes sortides el passat gener es va fer
una visita al Museu Marítim de Barcelona.
Com si es tractés d’una gran aventura, la sortida de
totes les mares juntes és una activitat que sempre
els agrada. Al començament de la visita, les dones estaven molt interessades i anaven mirant els rètols explicatius. El gran impacte es va produir, sens dubte,
en descobrir la galera reial, de la qual van comentar la
fondària, la data de construcció i la utilitat que tenia,
i van aprofitar per fer fotografies entre elles en un ambient força distès.
Finalment, es van visitar les restes de la necròpolis
que s’hi ha trobat en la remodelació del museu.
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Carnestoltes
2014

Aquest any, al SAIF, la primavera va arribar
el 28 de febrer. Tots els infants es van disfressar de flors per celebrar Carnestoltes. Margarides, gira-sols i flors de tots els colors van
omplir les aules i el patí.

La tardor i la Castanyada
La tardor ja ha arribat i
ens ha acompanyat en
aquest inici de curs. Els
nostres nens i nenes
cada vegada estan més
adaptats i gaudeixen de
les activitats i de la dedicació de les educadores. Cada matí, el SAIF del Quatre
Vents s’omple de nens i nenes amb uns grans somriures
que es dirigeixen cap a les seves respectives aules, on les
seves educadores els hi esperen amb il·lusió i afecte.
I amb la tardor seguim el costum de celebrar totes les festes tradicionals del país; aquest any hem fet la Castanyada, essent les castanyes, els panellets i els nostres
petits els protagonistes. Els infants van marxar a casa
amb els panellets elaborats per ells, les castanyes i els
moniatos.

NOU HORITZÓ - Testimonis

Llar de Recuperació
a temps que hem detectat que moltes famílies, especialment monoparentals, sense xarxa familiar ni
social i en situació de risc d’exclusió, perden la feina
(sempre precària) a causa de les malalties comunes dels
infants, una situació agreujada actualment per la crisi i la
dificultat de trobar-ne una altra, quant és més necessari
que mai conservar la que ja es té.
Per aquest motiu, aquest any hem iniciat un nou projecte, la Llar de Recuperació, un espai per atendre els infants amb malalties comunes, que té la finalitat de donar
una atenció
professional als infants i afavorir l’estabilitat laboral i els
ingressos econòmics de les famílies, especialment de

F

les dones amb càrregues familiars.
Aquest projecte
garantirà que puguin realitzar la
seva jornada laboral
i conservar el seu lloc
de treball, al temps que
es realitza una tasca preventiva per aconseguir una ràpida recuperació dels infants.
Aquest servei únic a la ciutat de Barcelona reduirà la taxa
d’ingressos hospitalaris i la incidència de casos de contagi a altres nens i nenes, al temps que garantirà una correcta atenció dels infants malats.

PISOS D’ACOLLIDA AURA- Testimonis

Inauguració dels nous pisos
d’Aura
El mes de juliol de 2013 es va iniciar la preparació de
dos nous habitatges per a dones víctimes de violència
de gènere: els pisos d’inclusió Aura 3 i 4, una ajuda imprescindible perquè les dones, amb fills/es, sense recursos econòmics i sense habitatge, puguin refer les
seves vides amb el suport de les educadores.

Activem les xarxes socials

Amb l’inici de l’any estem renovant la pàgina web (www.4vents.org), actualment en període de
proves, per dotar-la de més dinamisme, contingut i participació: potenciarem i sensibilitzarem
sobre la problemàtica dels infants i famílies, amb l’actualització de documents d’informació
(drets, temes d’habitatge i laboral..), i sempre ens podeu fer suggeriments del que us agradaria
trobar.
També estem reactivant el Facebook i Twitter, on periòdicament anirem informant sobre les activitats quotidianes. Us convidem a que ens seguiu, participeu i ens ajudeu a fer més amics.

Maria Teresa, 23 anys de voluntariat
“Aquestes famílies també tenen dret a una oportunitat, a una vida millor”
es de l’any 1991, Maria Teresa és voluntària de la Fundació.
Va començar a col·laborar gràcies a unes amigues els primers anys del SAIF. Com ella mateixa ens explica, “al començament venia els dimarts de 5 de la tarda a 9 del vespre, i feia de
tot: posar rentadores, banyar els nens, vestir-los, els donava el
sopar i jugava amb ells fins que les mares venien a recollir-los”.
Maria Teresa recorda que fa 25 anys el barri era més familiar,
“no hi havia tanta immigració i ateníem sobretot els fills de les
prostitutes”.
Abans de començar de voluntària va fer una formació a Càritas
i després ha assistit a alguna xerrada informativa de la Fundació.
Tants anys de compromís amb els que més ho necessiten guarden moltes experiències i records, però Maria Teresa recorda
especialment un: “el dia que una dona, una mare, es va acomiadar perquè l’endemà ingressava a la presó per haver robat
a uns grans magatzems. Vam plorar abraçades”.
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amb una donació mensual de 8

Ê

Col.labora amb Quatre Vents!

contribuireu a l’educació i la cobertura de necessitats bàsiques de
la petita infància en risc d’exclusió. Ens cal la vostra ajuda i participació.
Nom...............................................Cognoms......................................................................................................................NIF.........................................................
Adreça........................................................................................................................................................................... Telèfon...............................................
Població..............................................................................................................C.P............................E mail .........................................................................
1- K Aportació periòdica. Domiciliació bancària:
Senyors: els prego que, fins a nou avís, atenguin els rebuts que els siguin presentats per
Fundació Quatre Vents, amb càrrec al meu compte o llibreta núm.
____-____-__-__________
La meva aportació serà la següent:

Aportació:...............................K E/mensuals K E/trimestrals K E/anuals
...................................................................., de.................................... de 20.........

2- K Aportació única. Import:............................................................................E
-Xec a nom de Fundació Quatre Vents.
-Ingrés o transferència al compte de “CaixaBank”:
ES50 - 2100 - 1195 - 11 - 0200025750
Catalunya Caixa:
ES83 - 2013 - 0306 - 10 - 0200906533
3- K Vull rebre informació sobre les seves activitats.

Signatura del titular

4- K Vull participar com a voluntari/a.
En la declaració de Renda pot desgravar el 25% dels seus donatius. Per poder-li fer el certificat fiscal necessitem que ens proporcioni totes les dades que li demanem a l’encapçalament.

“De conformitat amb el disposat per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, Les seves dades s’incorporaran
en un fitxer informatitzat de Fundació Quatre Vents i seran utilitzades per informar-los sobre les nostres activitats. Aquest fitxer és confidencial i d’ús
exclusiu de la Fundació Quatre Vents. Si ho desitja, pot accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades dirigint un escrit a: Fundació Quatre Vents, c/ Sant Pau,
52-54. Pral. 08001-Barcelona Tel/Fax: 93.412.06.61 - email: infor@4vents.org”
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