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Carta de la directora
30 ANYS DE TRAJECTÒRIA
La Memòria que teniu a les mans és una bona eina per fer balanç del què ha
estat un any molt intens, ple d’activitats, reunions, celebracions del 30
aniversari i projecció pública i lluita en la defensa de la petita infància.
El més important de tot, és que no ho hem fet sols. El 2018 ha estat un bon
any per establir noves sinergies i nous acords de col·laboració, que han enriquit
i sens dubte enriquiran el nostre fer de cada dia.
I tampoc volem ni podem fer-ho sols, és per aquest motiu que durant el proper
any i els què vindran seguirem apostant per noves col·laboracions, que ens
ajudin a millorar les nostres intervencions amb la família i en benefici dels
infants.
I sobre tot, volem seguir lluitant per la petita infància, passen els anys i
segueixen sent els mes vulnerables i invisibles de la societat, no tenim en
compte que, son els homes i les dones del futur i QUIN FUTUR VOLEM PER
ELLS?
AJUDEU-NOS A MILLORAR EL PRESENT, EL FUTUR I ESPECIALMENT A
FER-LOS VISIBLES EN LA NOSTRA SOCIETAT!!
També és un bon moment per fer un agraïment sincer a totes les persones que
participen i han col·laborat en les activitats de la fundació durant aquest any.

MOLTES GRACIES!

Qui som ?
L’any 1987 va néixer el Projecte Servei d’Atenció
d’Infants i Famílies Quatre Vents (SAIF), que el
2003 es convertiria en la Fundació Quatre Vents,
amb l’objectiu de portar a terme una intervenció
social en el barri del Raval basada en l’atenció
socioeducativa dels fills i filles de les dones que
exercien la prostitució.
Des dels seus inicis, la iniciativa s’ha caracteritzat per
oferir serveis adaptats als problemes econòmics i
socials i a les diversitats culturals existents a la
nostra societat, així com a treballar per brindar, en
cada moment, el suport necessari per cobrir les
necessitats bàsiques dels infants i de les seves
famílies.
L’essència de la Fundació rau en unir esforços per tal
que el conjunt dels infants i famílies ateses puguin
aconseguir una vida digna, autònoma i de plena
integració laboral i/o social.

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

Com ho volem ?

Valors
Promovem
L'Atenció
Acceptació
Respecte
Personalització
Diversitat
Dignitat de la persona
Autonomia
Voluntarietat

La Fundació vol ...

Aconseguir una millora del treball diari basat en el coneixement, la personalització i la proximitat amb la persona
i la coordinació.
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 permeti viure lliure i dignament.
Influir en la societat per aconseguir una millora social primer, i una transformació desprès, mitjançant el
compromís personal i comunitari.

Els objectius
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Facilitar una atenció integral a la infància i la família en
situació de vulnerabilitat i pobresa.
Promocionar la dona en l’àmbit personal, econòmic,
laboral i social.
Fomentar la igualtat entre homes i dones.
Dur a terme accions que evitin el rebuig de tota mena de
discriminacions per raó d’edat, situació laboral, salut,
desigualtat i origen.
Dur a terme activitats per a la promoció de la salut i
l’atenció sanitària social.
Promoure activitats per a l’educació dels infants i la
formació ocupacional per a adults.
Promoure activitats d’integració social i laboral de la
dona.
Investigar i estudiar les situacions socials d’exclusió.
Acompanyar les persones excloses de la societat a
reintegrar-s’hi.
Fer visible als ulls de la ciutadania els problemes de la
pobresa i fomentar una consciència cívica i solidària.
Denunciar les causes de la pobresa i l’exclusió social
de les persones i aportar propostes a les institucions

Què fem ?
Des de la seva creació, a Quatre Vents oferim
projectes i serveis multidisciplinaris encarats a
prevenir situacions de risc en l’infant i la família i a
combatre l’aïllament social de les famílies en
situació de pobresa i vulnerabilitat. Es treballa
constantment per oferir serveis adaptats a les
diferents realitats socials i per adequar la Fundació a
les necessitats canviants de la nostra societat..

Com ho fem ?
Amb educadores especialitzades i amb la col·laboració de voluntaris
pretenem cobrir necessitats bàsiques dels infants i promoure la seva felicitat
tractant de millorar-ne les condicions emocionals, racionals, socials, familiars i
ambientals. També intentem millorar les situacions familiars en
coordinació amb els Serveis i Entitats Socials.
Fent un suport a la família, especialment en situació de pobresa i
vulnerabilitat, per tal que pugui superar aquesta situació, d’una forma digna i
adequada. És una necessitat per a l’infant gaudir d’una família i unes
condicions de vida dignes i estables.
Treballant les mancances, però potenciant habilitats i promocionant la
capacitat de decidir què necessiten i què volen, assessorant per garantir un
aprofitament dels recursos i potenciant a prendre decisions amb
responsabilitat.
Donant resposta a les necessitats detectades i no cobertes. Això comporta
ajustar l’organització general de la fundació i crear projectes únics o
complementaris.
Creant nous models d’atenció a la família, proporcionant uns ingressos
mínims que premiïn l’esforç, el compromís i la responsabilitat.
Sent conseqüents amb els diversos estudis que confirmen que la relació de
les famílies amb els fills, la comunicació, les expectatives sobre el seu futur i
l’acompanyament en el procés educatiu són claus per a l’èxit educatiu
dels fills.

Eixos principals
d'actuació
Prevenir situacions de risc en l’infant i la família i combatre
l’aïllament social de la família.
Desenvolupar accions socioeducatives i personalitzades
amb la participació de les famílies dels infants.
Potenciar una pedagogia de l’esforç: “dignificar la persona” i
aconseguir que cada nucli familiar desenvolupi al màxim les
seves capacitats intel·lectuals i humanes.
Donar resposta a les necessitats detectades i no cobertes,
ajustant l’organització general de la fundació i creant
projectes únics o complementaris.
Treballar l’estabilitat com a factor estructurat per a l’infant i
els adults que aporta confiança i seguretat per interactuar i
relacionar-se.
Apoderar la dona, de manera transversal, en totes les
activitats i programacions del projecte, i de manera més
especifica, conscienciant-les perquè siguin agents actius en el
seu procés vital i la societat que ens emmarca.
Potenciar la perspectiva de gènere i la inclusió, mitjançant
activitats encaminades a l’apoderament de la dona perquè
sigui agent actiu en el seu procés vital i social.
Promoure accions per possibilitar l’accés al món laboral i
comunitari.
La supervisió externa com a eina de reflexió i millora de la
nostra professionalitat.

L'equip humà, l'ànima de Quatre Vents
PATRONAT

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Directora General
Lita Alvarez Bañeres
Coordinadora Àrea Social
Isabel Pérez García
Coordinadora de Personal de Servei
Fe Maria Tamayo Vallero
Coordinadora Projecte NOU HORITZÓ
Cristina Martí Barrera

President: José Luis Diaz
Sots Presidenta: Montserrat Pintó
Secretaria: Estel·la Viladot
Tresorer: Ramon Segarra
Vocal: Carles Armengol
Vocal: Inés Escrich
Vocal: Anna Maria Martínez
Vocal: Antonio de la Ossa
Vocal: Sonia Pau
Vocal: Francesc Peracaula

VOLUNTARIS
17 Professionals

20 voluntaris

50%

50%

60%

40%

100%

Projectes desenvolupats el 2018

SAIF

Servei
d'Atenció a
Infants i
Famílies
Quatre Vents

NOU
HORITZÓ

Servei d'atenció per
a la Integració Social
Progressiva de
Famílies en Exclusió
Social

AURA

Pisos d'Acollida
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SERVEI D’ATENCIO D’INFANTS I FAMILIES QUATRE VENTS (SAIF)

126
Famílies

104

InfantsNada

126
Infants

104
Infants
Casals de

Nadal
Setmana
Santa
i
Estiu

Espai d’atenció directa i global, principalment socioeducatiu, per a infants d’entre 3 mesos i 5 anys i les
seves famílies en situació de risc i/o pobresa. El servei és obert les 24 hores del dia, de dilluns a
dissabte, incloses les vacances escolars, i s’hi porten a terme activitats amb els infants, amb les
famílies i conjuntes, tenim com a objectius principals la cobertura de les necessitats bàsiques, la
millora de la qualitat de vida i el desenvolupament dels seus aprenentatges. Amb les famílies, es
procura, entre d’altres, potenciar les habilitats parentals per a una millora de l’atenció i cura dels fills/es,
oferir-los suport emocional i personal, facilitar-los l’accés al món laboral i/o formatiu i donar resposta a
les seves necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, etc.

RESULTATS MÉS RELLEVANTS AMB ELS INFANTS 2018
Infants que han assolit els hàbits bàsics:
 D’ alimentació
 Higiene
 Son
 Ordre
Derivacions realitzades a especialista
Millora de la cobertura les necessitats bàsiques
Millora de la qualitat de vida dels infants
Desenvolupament de la motricitat gruixuda
Desenvolupament de la motricitat fina
RESULTATS MÉS RELLEVANTS AMB LES FAMILIES 2018
Famílies escoltades i amb atenció personalitzada
Augmento de la vinculació i implicació de la família en el procés educatiu
Potenciació de la millora de la relació mare/pare
Millora de las habilitats maternals (treballat sobre un 31,37% de las famílies)
Facilitació de la conciliació familiar i laboral (treballat sobre el 90% de les famílies)
Facilitació de l’accés al mon laboral (treballat sobre 90% de les famílies)
Cobertura emocional per situacions diverses personals

100%
90,2%
100%
81,2%
95,6%
100%
78,4%

RESULTATS MÉS RELLEVANTS AMB LES FAMILIES DE COMPARTIT EL JOC 2018
Han realitzat jocs conjuntament
Millora de l’ atenció als seus infants
Millora del coneixement de les necessitats bàsiques dels infants
Millora dels contactes socials entre mare i/o pares
Gaudiment del joc amb els fills/es
Descobriment del joc com una activitat important per els seus/seves fills/es
Han compartit experiències sobre l’ educació infantil amb altres famílies
Augmento de la xarxa social

89,2%
81,1%
83,8%
78,4%
78,7%
75,7%
78,7%
24,3%

71,5 %
93 %
93 %
64 %
14 %
100 %
100 %
100 %
86 %
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Llar de Recuperació

Es va reactivar, l’últim trimestre del 2018,
amb la incorporació de una professional de l’
infermeria. La Llar de Recuperació pretén ser
un suport per les dones amb fills/es, sense
xarxa familiar ni social, amb la finalitat que els
permeti conservar i/o accedir al mercat
laboral i potenciar la conciliació familiar i
laboral.

13 INFANTS I 13 FAMÍLIES
També te un objectiu de prevenció en l’àmbit de la
salut d’un col·lectiu especialment vulnerable com és
la petita infància, contempla la participació activa de
la família, potenciant i desenvolupant les pròpies
habilitats de les mares pel que fa a la criança dels
seus fill/es, la millora de la sensibilització en temes
de salut i una major qualitat de vida en termes
d’integració social i igualtat d’oportunitats.
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Servei d'Atenció per a la Integració Social
Progressiva de Famílies en Exclusió Social - NOU
HORITZÓ

39
Famílies

52
Infants
66% 34%

Aquest servei roman obert de 9.30 a 14h tota la setmana i disposa de diversos espais. Te com a finalitat
la integració social i/o laboral de les mares en situació més greu de vulnerabilitat. Pretendre potenciar el
nucli familiar a partir d’un suport socioeducatiu específic i integral, on es plantegen estratègies i accions
progressives destinades a augmentar les habilitats personals de les dones, aportant elements formatius
per tal de fomentar la integració social que els faciliti l’accés al món laboral, mitjançant una Borsa de
Feina. També es potencien les habilitats personals per tal que millorin la seva qualitat de vida i la relació
amb els fills.

RESULTATS MÉS RELLEVANTS AMB LES FAMILIES DE NOU HORITZÓ
Atenció personalitzada de la família i la infància
Han conegut els processos evolutives dels infants
Promoció de la dona a l’àmbit social
Promoció de la dona a l’àmbit laboral
Millora del coneixement dels drets i deures de la família
Millora del coneixement respecte a la igualtat de gènere
Millora de la salut de la dona
Millora del coneixement de les necessitats bàsiques dels infants
Millora de la qualitat de vida dels infants
Coneixements i acceptació de diferents cultures

RESULTATS MÉS RELLEVANTS AMB ELS INFANTS DE NOU HORITZÓ
Millora de l’autonomia del infant
Conèixer les seves pròpies emocions
Facilitació de la integració escolar del infant
Cobertura de les necessitats bàsiques i urgents dels infants
Adquisició d’hàbits bàsics (higiene, sanitat i alimentació)
Descobrir l’entorn social, la intercomunicació i del llenguatge
Millora de l’estat físic
Millora psíquica del infant

100%
83,3%
100%
40%
100%
94,4%
93,3%
94,4%
88,8%
100%

81%
69,2%
90,47%
90,9%
90,9%
95,2%
95,4%
90,9%
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Pisos d'Acollida AURA

10 FAMÍLIES I 15 INFANTS
Els habitatges estan destinats a dones amb fill/es sense habitatge i/o sense recursos econòmics i
víctimes de violència de gènere. La finalitat principal és que quan deixin el pis d’acollida puguin accedir a un
habitatge propi que els permeti augmentar la pròpia autonomia i integració en la societat.
Els pisos donen serveis els 365 dies de l’any. L’àmbit geogràfic de atenció pot ser tota Catalunya, en funció de la
problemàtica de les dones i com a característica especial, s’acull a dones amb fill/es fins a 17 anys.
Es orienta i es fa seguiment amb el objectiu de legalitzar la situació de la dona, donant-li seguretat. Per això es
personalitza el procés, llavors el temps d’estada al pis s’estableix en funció de la situació personal, realitzant
revisions trimestrals, conjuntament amb la pròpia dona.

Altres serveis de la Fundació
Serveis de bany, bugaderia,
menjadors
La Fundació ofereix serveis gratuïts de
menjador per als infants,
bugaderia i bany. Uns serveis que,
malauradament, s’han hagut de
tornar a obrir amb l’increment de la demanda
derivat de la crisi.

Beques
Xecs Quatre Vents destinats a la
compra d’aliments frescos (carn, peix, fruita i
verdura), productes
higiènics, de neteja i farmàcia i roba de la llar
i de vestir tant per a la dona com per a
l’infant.

Borsa de Treball
Assessorament i orientació laboral a les
famílies per tal de potenciar la seva inserció
al món laboral.

XECS QUATRE VENTS 2018

Les nostres xifres
Pressupost 2018
Finançament públic: 412.200 €

Finançament privat: 204.050 €

Fons propis: 28.500€
Total Ingressos: 644.750 €

Ingressos
Fons propis 4%

Fons privats
32%

Despeses
Fons
públics
64%

Altres 5%

Personal
62%

Projectes
33%

Els comptes clars
Els nostres compromisos
Llei de transparència.

Llei de Igualtat: Llei 17/2015,
d'igualtat efectiva de dones i
homes.
Promoure la sostenibilitat
ambiental i social (consum
responsable, contractació
sostenible, economia
col·laboraria). Aplicabilitat
transversal i conscient a
totes les àrees i projectes.

Fent Xarxa
Des de l’any 1987, ininterrompudament, ens hem
distingit per oferir serveis innovadors i originals,
adaptats a les noves necessitats i crear-ne de
nous, sempre en funció de les problemàtiques
socials del moment.

 Entitats Catalanes d’Acció Social, ECAS.
 Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de
Barcelona.
 Fundació Sant Pere Claver.
 Grup famílies monoparentals i dones sense llar

•
•
•

OBJETIUS
Treballar coordinadament amb Entitats
Administracions i Serveis Socials en benefici
de les persones.
Incidir per visibilitzar socialment la petita
infància i que es compleixin, plenament, les
lleis que els emparen.
Influir perquè les polítiques socials
estiguin centrades en la prevenció com una
forma de millorar el present i el futur.

 Federació Catalana de Voluntariat Social.
 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.
 Fundació Tot Raval, participació en el seu
Projecte Apadrina el teu equipament, essent
apadrinats pel Museu Marítim de Barcelona.

Comunicació

Aparicions a mitjans

Full
Informatiu
Elaborem
periòdicament
el
nostre Full Informatiu
amb les activitats,
novetats i esdeveniments
de
la
Fundació.

La Vanguardia
Els Semàfors
26.11.18

La Vanguardia
Viure
26.11.18

Presència Xarxes Socials

Reconeixements
PREMI FUNDACIÓN ALARES 2017. "A LA
CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I
FAMILIAR I A LA RESPONSABILITAT
SOCIAL.

VISITES WEB

8709

FACEBOOK

623

TWITTER

176

PREMI AVEDIS DONABEDIAN A
L'EXCEL·LÈNCIA EN QUALITAT EN
INTEGRACIÓ SOCIAL. PREMI HOSPITAL
PLATÓ 2016.
QUATRE VENTS, GUARDONADA AMB EL
PREMI SOLIDARITAT 2012 PEL INSTITUT
DELS DRETSS HUMANS DE CATALUNYA

Els
col·laboradors
La vostra solidaritat fa els nostres
projectes possibles...

i més…

Finança un projecte

Fes voluntariat

Fes-te empresa
Presta un servei
solidària

VOLEU
COL·LABORAR?

Feu un
donatiu

Promou una
jornada/xerrada de la
Fundació

Feu
màrqueting
solidari

MOLTES GRÀCIES!
Trobareu més informació a: www.4vents.org
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