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FUNDACIÓ QUATRE VENTS
30 ANYS CREIXENT AMB TU

CARTA DE LA
DIRECTORA
Quan acaba l’any és un bon moment per reflexionar, valorar la feina feta i
establir nous reptes per l’any que s’inicia. Aquesta reflexió ens porta a
reconèixer que l’any 2017 ha estat un any satisfactori; hem continuat
consolidant la nostra tasca socioeducativa alhora que hem aconseguit, una
any més, facilitar una atenció integral a 279 infants i 200 famílies en situació

A l’oceà fred d’aquest món, tu
només pots posar-hi una gota
de calor. Però aquesta gota
dona la raó de ser de la teva
existència.

de vulnerabilitat. Hem portat a terme els projectes amb èxit, tant a nivell de
participació com de resultats, tot i que no hem pogut començar el curs fins el
9 d'octubre, per unes obres a la finca que afectaven el nostre pati. Si ho hem
aconseguit ha estat gràcies al treball i a la il·lusió diària dels equips educatius
i dels voluntaris de la Fundació, gràcies al compromís i recolzament generós
d'entitats privades i del nostres benefactors, i per la col·laboració de
l'Administració. Així mateix, no ens podem oblidar de tots els infants i les
famílies que han participat amb esforç i entusiasme als nostres projectes.

Addicionalment, aquest any la feina i l'esforç s’han vist recompensats pel fet d’haver estat guardonats amb el premi de la Fundación
Alares a “la conciliación de la vida laboral y familiar y a la responsabilidad social 2017” que vam recollir amb satisfacció el passat mes
de juny a Madrid.
Finalment, el mes de desembre hem tancat l’any, fent 30 anys des que es va posar en marxa el projecte pioner Servei d’Atenció
d'Infants i Famílies Quatre Vent. Això ens omple d’orgull i ens prepara per un any 2018 que farcirem de celebracions. Ens
acompanyareu?
A continuació us presentem un resum d’aquest intens i productiu any 2017, any ple d’activitats, música, somriures, rialles i també
d’algun que altre plor, reflex de l’ambient que es respira a diari en els diferents projectes de la Fundació.
Una forta abraçada,
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Lita Alvarez

QUI SOM
Una fundació sense ànim de lucre que té com a

Des de l’any 1987, ininterrompudament,

finalitat essencial facilitar una atenció global i

ens hem distingit per oferir serveis

socioeducativa a la petita infància, a la família i a

innovadors i originals, adaptats a les

la dona, sense recursos i en situació de

noves necessitats i creant-ne de nous,

vulnerabilitat. Famílies majoritàriament

sempre en funció de les problemàtiques

monoparentals o amb problemes de relació,

socials del moment.

sense suport familiar i/o social i sense habitatge.
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MISSIÓ
QUÈ VOLEM ?
o Acompanyar les famílies i ajudar els infants en risc d’exclusió social, per aconseguir
que puguin arribar a viure d’una forma digna i autònoma, comptant amb les seves
capacitats i possibilitats i respectant el seu procés.

ELS NOSTRES

VALORS

o Donar a conèixer a la societat la situació en que es troben els infants, les famílies i la
dona.
o Empoderar la dona perquè pugui viure d’una manera autònoma i digna, tot
potenciant la igualtat de gènere.

o L'Atenció
o Acceptació
o Respecte
o Personalització
o Diversitat

COM HO VOLEM ?

la Fundació vol...

o Aconseguir una millora del treball diari basat en el coneixement, la personalització i
la proximitat amb la persona i la coordinació.
o Ser un referent en favor dels infants, la família i la dona, acompanyant-la en el
procés d’aconseguir la igualtat de gènere i la independència econòmica que li

o Dignitat de la persona

permeti viure lliure i dignament.

o Autonomia

o Influir en la societat per aconseguir una millora social primer, i una

o Voluntarietat

transformació desprès, mitjançant el compromís personal i comunitari.
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OBJECTIUS
Promovem una transformació social
o Facilitar una atenció integral a la infància i a la família en situació de risc social.
o La promoció de la dona en l’àmbit econòmic, laboral i social.
o Fomentar la igualtat entre home i dona.
o Portar a terme accions encaminades a evitar el rebuig de tota mena de discriminacions per raó d’edat, situació laboral,
salut, exclusió i desigualtat social i situacions d’immigració i potenciar la seva integració social i el respecte als principis
bàsics de convivència.
o Portar a terme activitats dirigides a la promoció de la salut i a l’atenció sanitària i social.
o Promoure activitats dirigides a l’educació dels infants i a l’alfabetització i formació ocupacional i continuada dels adults.
o Promoure accions encaminades a la integració social i laboral, especialment per a la dona.
o Investigar i estudiar les situacions socials de marginació.
o Acompanyar a les persones excloses de la societat a reintegrar-s’hi amb tots els seus drets i deures.
o Sensibilitzar els ciutadans i ciutadanes dels problemes de la pobresa, i procurar una major consciència cívica que
permeti anar fent realitat la solidaritat amb els col·lectius exclosos de la societat.
o Denunciar les causes de la pobresa i de l’exclusió de les persones i aportar propostes de solució a les Administracions
i a la societat.
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EQUIP
El Patronat

Direcció i Coordinació

President: José Luis Diaz - Advocat

Directora General

Sots Presidenta: Montserrat Pintó - Advocada i

Lita Alvarez Bañeres

Sòcia Fundadora de l’entitat Adopta
Secretaria: Estel·la Viladot - Secretària de

Coordinadora Àrea Social

Direcció i Funcionària

Isabel Pérez García

Tresorer: Ramon Segarra - Direcció Empresarial

Coordinadora de Personal de Servei

Vocal: Carles Armengol - Pedagog

Fe Maria Tamayo Valero

Vocal: Inés Escrich- Assistent Social
Vocal: Anna Maria Martínez - Técnica en Jardí

Coordinadora Projecte NOU HORITZÓ

d’Infància

Cristina Martí Barrera

Vocal: Antonio de la Ossa - Director General
17 professionals

d’una empresa de logística i duanes
Vocal: Sonia Pau - Periodista

20 voluntaris

Vocal: Francesc Peracaula - Advocat
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PROJECTES
SAIF

NOU HORITZÓ

SERVEI D’ATENCIÓ D’INFANTS I

SERVEI D’ATENCIÓ PER A LA
INTEGRACIÓ SOCIAL PROGRESSIVA

FAMÍLIES QUATRE VENTS

DE FAMÍLIES EN EXCLUSIÓ SOCIAL

des de 1987

des de 2004

AURA

ALBA *
PROJECTE D’ATENCIÓ A LA PETITA

PROJECTE PISOS D’ ACOLLIDA

INFÀNCIA AMB LA FAMÍLIA “ALBA”

des de 1995

des de 2015
*Projecte condicionat al pressupost
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SERVEIS

Servei de
Menjador

Servei de
Bany

Servei
de
Bugaderia

Bolquers i
Tovalloletes

Bossa
de
Treball
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BEQUES
ALIMENTS:
primera necessitat, fruita i
verdura, carn i peix

XECS 4 VENTS

ROBA I CALÇATS NENS
ROBA DONES
ROBA DE LA LLAR

HIGIENE I NETEJA

FARMACIOLA
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en xifres

XECS 4 VENTS

Projecte
SAIF

Projecte
Aura
Carn
Peix
Fruita i verdura
Lot d'aliments
Roba dona
Roba infant
Sabates infants
Roba llar i pijames
Farmaciola
Productes higiene
Bolquers

480
380
400
diari
300
250
240
700

€
€
€
€
€
€
€

Projecte
NH

800 €
160
€
1.200 €
300
€
1.790 €
540
€
241 lots
43 lots
990
€
180
€
870
€
120
€
840
€
120
€
1.820 €
420
€
31 unit
11 unit
52 lots
18 lots
53 paquets 18 paquets

* Totes les famílies de la Fundació han estat becades amb tovalloletes i
bolquers dins les aules
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SAIF

Servei d'Atenció d'Infants i Famílies
Quatre Vents

PROJECTE SOCIOEDUCATIU D'ATENCIÓ DIRECTA I GLOBAL
A INFANTS I FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE RISC I/O POBRESA

OBJECTIUS
Amb els infants
Cobrir necessitats bàsiques de la petita infància
Millorar la seva qualitat de vida
Detectar i pal·liar possibles carències
Afavorir desenvolupament harmònic a nivell
biològic, psicològic, afectiu, lúdic i social
Afavorir desenvolupament de les seves capacitats
de coneixement d'ell mateix i de l'entorn
Potenciar el procés d'autonomia i socialització

OBERT 24 H DE DILLUNS A DISSABTE
INCLOSES VACANCES ESCOLARS

SAIF
ACTIVITATS INFANTS

Amb la família
Poder compatibilitzar vida familiar i laboral
Responsabilitzant-la de les obligacions que
suposa el fet de ser pares
Ajudar a les dones a superar mancances que
tenen en la relació, educació i cura del seus fills

Distribuïts per grups d'edats - procés
d'adaptació - aprenen jugant - activitats
didáctiques que contemplen aspectes
afectius, intel·lectuals, socials i festius unitats complementàries - contacte amb
famílies - coordinació amb serveis socials

LES FAMÍLIES

ACTIVITATS DONES

Infants i famílies en situació de risc i/o pobresa
Famílies amb infants fins a 5 anys
Famílies principalment monoparentals, sense feina
i en situació de vulnerabilitat
Immigrants sense legalitzar

- Compartim el joc: espai compartit mares/fills
- Punt de trobada: tallers de temes d'interès
general: Crear xarxa social. Millora autoestima. Cura
del son, higiene i salut infants. Grups Autoajuda
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SAIF

S'HAN ATÈS

HI HAN
PARTICIPAT

HI HAN
PARTICIPAT

en xifres

137
137
64
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FAMÍLIES

INFANTS

INFANTS
AL CASAL
D'ESTIU

SAIF

resultats

Resultats més rellevants infants
Millora de la seva qualitat de vida

100,0%

Millora dels hàbits bàsics

85,7%

Millora de la cobertura de les necessitats bàsiques

85,7%

Desenvolupament adequat de la motricitat gruixuda

85,7%

Desenvolupament adequat de la motricitat fina

78,5%

Reconèixer les seves necessitats bàsiques d’alimentació i so

64,2%

Millora de l'autoconeixement i l’autoestima

71,4%

Identificar parts del cos i la cara

64,2%

Identificar

43,8%

les funcions del cos i de la cara

Millora de la seva

capacitat de relaxació

78,5%

Millora de la seva autonomia

85,7%

Millora del desenvolupament de les seves capacitats afectives

78,5%

Reconèixer les persones i els espais

78,5%

Millora de la comunicació oral

57,1%
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SAIF

resultats

Resultats més rellevants famílies

Possibilitar d’accés al món laboral

100%

Conciliar la vida familiar i laboral

98%

Millorar la Xarxa Social

74%

Accions d’autoajuda

93%

Millorar el coneixement de les etapes evolutives dels infants

96%

Millorar la qualitat de vida familiars

98%

Complir la normativa del centre

75%
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NOU HORITZÓ

SERVEI D'ATENCIÓ PER A LA INTEGRACIÓ SOCIAL
PROGRESSIVA DE LA FAMÍLIA EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ
SOCIAL

POTENCIEM LA INTEGRACIÓ DE LES FAMÍLIES
CAPACITANT-LES EN HABILITATS PERSONALS QUE ELS
PERMETIN UNA MILLOR RELACIÓ AFECTIVA, SANA I
COMPLERTA. DONEM FORMACIÓ I FEM SEGUIMENT PER A
FACILITAR EL SEU ACCÉS AL MÓN LABORAL

NOU HORITZÓ
ACTIVITATS
Treballar l’autoestima i l’autoajuda
Borsa de treball: elaboració del
Currículum Vitae, orientació i
acompanyament en la recerca de feina
Cursos de formació de català i castellà
Assessorament sobre les necessitats
dels infants
Celebració de festes tradicionals:
castanyada, Nadal, Sant Jordi.
Sortides al parc i a llocs d’interès
Menjador pels infants i les mares,
cuinant elles de manera rotativa

OBJECTIUS
Descobrir i potenciar la responsabilitat de ser
mare/pare
Alfabetització i formació ocupacional i continuada
dels adults
Potenciar l’equitat de gènere
Promoure la dona en l’àmbit social, laboral i
econòmic
Atenció socioeducativa
Aconseguir un bon estat físic i psíquic de l’infant
Cobrir les necessitats bàsiques i urgents de
l’infant
Adquirir els hàbits bàsics d’alimentació, higiene i
salut

LES FAMÍLIES
Sense recursos i amb situació familiar inestable
Dones soles amb fills
Estrangeres amb dificultat en l’idioma i sense legalitzar la seva
situació
Dones amb inestabilitat emocional i mancances afectives
Persones amb feines precàries i/o aturades
Víctimes de violència de gènere
Amb habitatges en condicions d'habitabilitat precària (ocupes,
pensions..)
16

NOU HORITZÓ

S'HAN ATÈS

HAN
PARTICIPAT

39
50
17

en xifres

FAMÍLIES

INFANTS

NOU HORITZÓ

resultats

Resultats infants
Cobertura necessitats bàsiques
Millora qualitat vida infant
Derivacions realitzades a especialistes
Millora evolució de l'infant

100 %
98 %
4%
95 %

Resultats famílies
Millora coneixement etapes evolutives dels fills
Millora hàbits infant
Millora coneixement necessitats afectives,
aliments, son i jocs dels seus fills
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64 %
76 %
95 %

PROJECTE ALBA

PROJECTE D’ATENCIÓ A LA PETITA INFÀNCIA AMB
LA FAMÍLIA

DESTINAT A FAMÍLIES MONOPARENTALS
AMB FILLS DE 0 A 3 ANYS
Aquest projecte ofereix un suport econòmic a
dones soles amb carregues familiars que, o bé
no tenen feina, o la que tenen és puntual i sense
dret a prestacions econòmiques

PROJECTE ALBA
Contempla
Ajut econòmic de 400 euros mensuals
mitjançant la participació de 4 hores diàries, en
horari de mati, en diverses activitats

Les famílies
Famílies monoparentals
Amb fills menors de 3 anys
Sense dret a prestacions econòmiques
Sense feina o amb feines esporàdiques i mal
remunerades
Amb habitatges en condicions d'habitabilitat
precària (ocupes, pensions..)

OBJECTIUS
Oferir uns recursos econòmics a aquelles famílies
sense ingressos ni dret a prestacions
Cobrir les necessitats bàsiques i urgents de l’infant
i de la seva família envers l’alimentació i la higiene
Possibilitar un àpat principal a la família
Organitzar espais de trobada i d’autoajuda
potenciant una xarxa social de dones
Acompanyar a les famílies en el desenvolupament
integral dels seus fills oferint un espai relacional i
de joc
Possibilitar la inserció laboral

ACTIVITATS
- Elaboració per part de les dones del seu dinar amb
els fills
- Fem Caliu: espai d’acollida i esmorzar o berenar
- Temps Compartit: espai destinat a afavorir el
vincle mare/fill a través del joc i d’altres activitats
- Tallers: espais on es treballa l'acompanyament
global en les diferents inquietuds com a dona i mare
i l'acompanyament en el procés d'inserció laboral
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PROJECTE ALBA
S'HA DONAT AJUT
ECONÒMIC DE
400 EUROS A
HAN PARTICIPAT

12
12

en xifres
FAMÍLIES

INFANTS

resultats

Resultats projecte

Millora economia familiar
Millora qualitat vida infant
Necessitats bàsiques
Acompanyament en la criança infants
Acompanyament en procés inserció laboral
Garantir un àpat principal equilibrat
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98%
100%
98%
95%
50%
93%

PROJECTE AURA

Habitatge temporal per a dones amb fills fins els 17
anys, sense recursos econòmics i sense habitatge,
realitzant un suport a tot el nucli familiar

Pisos d'acollida destinats a dones amb fills/es sense
habitatge i/o sense recursos econòmics, víctimes de
violència de gènere
Durant l'estada es cobreixen les necessitats bàsiques i es
dóna orientació i seguiment per legalitzar la situació
personal

PROJECTE AURA
ACTIVITATS
Dirigides a potenciar les capacitats
personals de les dones, a l'autoestima i la
seva autonomia en les diferents àrees de
la vida
Pla de treball individualitzat en funció de
les necessitats
Activitats amb les dones (individuals i
grupals) - Activitats amb els infants (reforç
escolar, activitats plàstiques) - Activitats
mare/infant

OBJECTIUS
Proporcionar refugi anònim, digne, autònom i
temporal a dones amb fills que han patit
maltractament
Fer treball en xarxa entre entitats de dones
Pal.liar carències afectives, emocionals i
econòmiques fomentant la responsabilitat i la
independència
Promoure la dona en l’àmbit social, laboral i
econòmic
Realitzar una atenció socioeducativa i educativa
Aconseguir un bon estat físic i psíquic de l’infant
Cobrir totes les necessitats bàsiques i urgents de
l’infant (higiene, alimentació, escolar, afectiva..)
Adquirir els hàbits bàsics d’alimentació, higiene i
salut

LES FAMÍLIES
Sense habitatge i amb manca de recursos econòmics
Víctimes de violència de gènere
Dones soles amb fills fins a 17 anys
Estrangeres amb dificultat d’idioma
Amb feines precàries i/o aturades
* Totes les famílies vénen derivades de Serveis Socials
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PROJECTE AURA

BENEFICIARIS
DEL PROJECTE

12
16
24

en xifres

DONES

INFANTS

PROJECTE AURA

resultats

Resultats amb les mares
Hem ofert suport emocional
S'han pal·liat les carències afectives i emocionals
Millora de l’estalvi mitjançant l’organització de les despeses
Millora del coneixement de les etapes evolutives dels infants
S'ha informat i orientat en temes laborals, legals
Ha millorat la capacitat de realitzar tràmits i gestions
Han millorat els hàbits alimentaris
Potenciar la convivència
Acceptació de la seva situació personal
Millora de la responsabilitat del seguiment escolar
Capacitat per prendre autònomament les seves decisions
Millora l’atenció dels infants en hàbits: alimentació, son, ordre
Fomentar la bona convivència
Promoure un ambient tranquil, estructurat, segur i equilibrat

100%
80%
70%
90%
100%
90%
80%
50%
50%
80%
70%
90%
80%
100%

Resultats amb els infants
Millora del respecte de les persones i l’entorn
100%
Millora dels vincles familiars i afectius
100%
Recolzar l’etapa de l’adolescència i la sexualitat 100%
Reforçar i pautar l’hàbit i les tècniques d’estudi 90%

Hem ofert suport emocional
100%
Interioritzar els hàbits bàsics
80%
Millora de l'autonomia dels nens/es 100%
Potenciar una bona convivència
90%
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INFORME D'AUDITORIA 2016

.

Pots obtenir més informació consultant la nostra web www.4vents.org
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ENTITATS
COL·LABORADORES

TREBALL EN XARXA
Treballem coordinadament amb entitats
diverses a nivell de barri i de ciutat
– Fundació Sant Pere Claver
– ECAS, Entitats Catalanes d’Acció Social
– Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de
Barcelona
– Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social de
Barcelona
– Xarxa Acollida i Acompanyament a Persones
Immigrants a Barcelona
– Xarxa dels Drets dels Infants
– Projecte Tractor Créixer a Barcelona
– Taula Tècnica Dispositiu Públic i Privat
d’Acollida en Situacions de VM
– Fundació Tot Raval
– Federació Catalana de Voluntariat Social

.

La vostra solidaritat fa el
nostre projecte possible
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fes-te empresa solidària

finança un projecte
fes marketing solidari

promou una jornada/xerrada de la
Fundació

fes voluntariat
presta un servei

fes un donatiu

VOLS COL·LABORAR ?
WWW.4VENTS.ORG
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A totes les persones que

MOLTES GRÀCIES !!!

fan possible aquests projectes: als
nostres patrons, a l'equip, als
voluntaris, als donants, a totes les
entitats públiques i privades, als
nostres proveïdors i, sobre tot, a
totes les famílies que cada any
confien en nosaltres.
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