ENS HAN CONCEDIT
EL PREMIO AVEDIS DONABEDIAN
A LA EXCELENCIA EN CALIDAD
EN INTEGRACIÓN SOCIAL
L’entrega del premi es farà al Palau de la Musica el dia 13 de gener del 2016 dins del marc “Concert de Cap d’Any de la Sanitat”.
Per més informació 934120661 i la web.www.4vents.org

Oferim espais de tendresa!

Projecte ALBA
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E´

pobresa i vulnerabilitat

s una satisfacció presentar aquest nou
projeccte que suposa
una protecció del benestar infantil i un suport dinerari a les famílies que no tinguin
ingressos econòmics i
sense dret a cap prestació. Sempre ens queixem de les retallades
dels serveis públics.
Avui es just reconèixer
al departament de Benestar Social i Família de
la Generalitat de Catalunya, el suport econòmic per iniciar el Projecte Alba, presentat
diverses vegades a les
administracions i entitats privades sense que
cap d'elles s’impliqués.
Hem batejat el projecte
amb el nom d’"Alba"
com a humil homenatge
a la nena que a l’any
2006 va ser maltractada severament, quant encara no
tenia 5 anys, pel company de la seva mare, amb el resultat

de greus seqüeles per a
tota la seva vida. Intentem
posar el nostre granet de
sorra perquè aquestes situacions no es puguin repetir o que, almenys, les
puguem detectar. Aquest
projecte ofereix un suport
econòmic a dones soles
amb carregues familiars,
que o bé no tenen feina o
la que tenen es puntual,
sense contracte i gran
precarietat econòmica.
Contempla un ajut de
400 euros mensuals a
cada família bàsicament
monoparental. Entenem
que totes les coses tenen un cost, o sigui que
no hi ha res gratuït. Aplicant aquest concepte la
mare ha de participar
4 hores diàries, en horari
de mati o tarda, en les
activitats formatives que
organitzem a la Fundació i, com és lògic, l'única beneficiada és la pròpia mare i, en conseqüència el/la
fill/a.

Bones festes de Nadal
i un bon any en que la
pau cobreixi la terra!!!

Que mai us falti un somni pel qual lluitar, un projecte
que realitzar, alguna cosa per aprendre, un lloc on anar
i algu´ a qui estimar.

Acomiadem el Casal
Comencem el Curs
i preparem el Nadal
Una vegada començat el curs el mes de setembre i els nouvinguts plenament integrats, ja estem preparant les activitats nadalenques, amb la participació, a més dels infants, de
les seves famílies. Donarem de menjar al tiò, prepararem
turrons que menjarem tots i totes junts i, sobretot, per Reis
repartirem joguines a tots els nens i els seus germans.

Hem menjat castanyes,
panellets i moniatos

Com cada curs, la primera festa
que celebrem és la Castanyada,
ens han visitat les castanyeres
i els infants han manipulat
tant com han volgut les castanyes i els moniatos; han fet
panellets i, finalment, han sortit amb una paperina amb tots
els productes esmentats, con-

tents i engrescats, ja que han
estat ells els “pastissers”. No cal
dir l’alegria de les famílies. Els
han trobat boníííííííssims, els
millors del mercat!!

Voleu obsequiar per Nadal?
Si voleu fer algún obsequi,
per aquestes festes us voldríem donar
unes idees. De què es tracta? La Galeria
Solidaria d’Art situada al local del carrer
Sant Pau, 52, pral. Allí hi trobareu una
col·lecció d’obres d’art, cedides pels
seus autors, que podeu adquirir per fer
regals de Nadal i així, de retruc, ens ajudareu a equilibrar la malmesa tresoreria o sigui a cobrir les despeses dels projectes.
Si no podeu venir a veure els quadres els
trobareu a la nostra web.www.4vents.org
i comprar-los mitjançant trucada telefònica.
Us seran portats al vostre domicili si així
ho expresseu.
També sereu obsequiats
amb un calendari 2016, de la Fundació,
que hem elaborat amb experiències, reals, d’algunes famílies, i si en voleu més
per felicitar les festes, als familiars,
amics i coneguts, els podreu adquirir
per només 10 €

A qui va dirigit?
I

Projecte ALBA

Famílies monoparentals:
- Amb fills menors de 3 anys
- Sense prestacions econòmiques
ni siquiera PIRMI
- Sense feina o esporàdiques
- Amb deutes d’habitatge

Objectiu:

Oferir recursos econòmics a
aquelles famílies sense ingressos
ni dret a prestacions.
I Cobrir les necessitats bàsiques
i urgents de l’infant i de la seva
família envers l’alimentació, la higiene, el lloguer, els subministraments i paliar la pobresa energètica.
I Potenciar espais de trobada i d’autoajuda creant una xarxa social de dones.
I Acompanyar a les famílies en el desenvolupament integral dels seus fills oferint un espai relacional
i de joc.
I Garantir un àpat principal a la família.
I Acompanyament en el procés d’inserció laboral.
I

Activitats:

Els espais que comparteixen les famílies són:
I Fem Caliu: espai d’acollida, inclou esmorzar o berenar.
I Temps Compartit: destinat a afavorir el vincle mare / fill-filla mitjançant
el joc i activitats diverses i segons una programació.
I

Tallers: espais per les dones:
- Grup Dona: acompanyament global en les diferents inquietuds com a dona i mare (autoestima, cura
de l’infant, prevenció, sexualitat, etc.)
- Activa’t: espai de recerca i acompanyament dins d’un itinerari laboral.
- Cuina: Amb el suport d’una voluntària un dia a la setmana, es realitza aquest taller que pretén
el coneixement d’una alimentació equilibrada, què fer amb el menjar que ha sobrat, com podem fer
un bon menjar sense gastar gaire, conèixer cuina d’altres països, etc.

I Menjador: Dinar o sopar, en funció de l’horari pactat, elaborat per les mateixes mares i amb l’assessorament

d’una educadora, consta de menús equilibrats i en funció de l’edat de cada infant.

Com te’n pots beneficiar de col.laborar amb nosaltres?
Nous avantatges fiscals
PERSONA FÍSICA: Els primers 150 €/any desgraven el 50% el 2015 i el 75% el 2016.
A partir de 150 €/any desgravarà el 27,5% el 2015 i 30% el 2016. A més, si portes 3 anys o més fent donacions a
la mateixa entitat, aquest últim tram puja al 32,5% el 2015 i 35% el 2016.
PERSONA JURÍDICA: Si en els dos darrers exercicis (2013 i 2014) no s’ha donat a la mateixa entitat (per un import igual o superior a l’exercici anterior) es desgravarà el 35%.
Si en els dos darrers exercicis (2013 i 2014), sí s’ha donat a la mateixa entitat (per un import igual o superior a
l’exercici anterior) es desgravarà: 35% (2014), 37,5% (2015) i 40% (2016).

Col.labora amb Quatre Vents!

Ê

Celebrem aquesta millora fiscal que beneficia els donants i, de retruc, a la Fundació.

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 única. Import:.....................................................................€
-Xec a nom de Fundació Quatre Vents.
-Ingrés o transferència al compte de “CaixaBank”:
ES50 2100 1195 1102 0002 5750
La meva aportació serà la següent:

2- 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.
____-____-__-__________
Aportació:...............................K €/mensuals K €/trimestrals K €/anuals
...................................................................., de.................................... de 20.........
Signatura del titular

3- K Vull rebre informació sobre les seves activitats.

4- K Vull participar com a voluntari/a.
En la declaració de Renda pot desgravar dels seus donatius el percentatge esmentat al començament d’aquesta plana. Per poderli 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”

Amb la col·laboració de: parròquies, congregacions, empreses privades i particulars.

Moltes gràcies a tots!
FUNDACIÓ QUATRE VENTS
c/ Sant Pau, 52 pral. - 08001 Barcelona
Tel i fax: 93 412 06 61
e-mail: infor@4vents.org

www.4vents.org
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