més format, més capaç
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Voluntariat
per la Justícia
Social

La força del
voluntariat
2019, un any de nous projectes i noves activitats, però sobretot un any de reconeixement. Reconeixement a tots aquells
voluntaris i voluntàries que han fet possible que Akwaba hagi
arribat a tantes persones, joves, infants i famílies. Reconeixement al seu compromís, dedicació i solidaritat.
La seva aportació representa per a l’entitat una millora important en tots els aspectes i sobretot en les relacions personals
i socials, les quals esdevenen més humanes, més properes i
més solidàries.
Per nosaltres són valors imprescindibles per desenvolupar els
nostres projectes, per atendre, ajudar, acompanyar, acollir i
millorar el benestar de les persones que es troben en situació
de pobresa i vulnerabilitat. Justament és aquesta relació la
que dona sentit a la nostra tasca.
Des del principi a la Fundació Akwaba hem treballat per
promoure el voluntariat social valorant-ne el paper i la importància com a xarxa transformadora. I també com a agent
promotor de canvis socials i protagonista de l’acció entre les
persones més desafavorides. La seva tasca fa possible una
societat cada vegada més inclusiva i cohesionada.
Des dels nostres valors de coresponsabilitat i participació ciutadana, promoguts en totes les nostres actuacions, el voluntariat ha estat una de les nostres prioritats. En valorem la implicació i presència activa en la comunitat, perquè contribueix a
enriquir la qualitat de les nostres activitats i afavoreix el canvi
social cap a una societat més equitativa i més justa.
Aquesta memòria que teniu a les mans és, doncs, un homenatge al nostre equip de voluntariat, un equip de persones
plural i divers, però per damunt de tot imprescindible.
El seu testimoni ens empeny a continuar lluitant cada dia
per un món millor.

Akwaba

Fundació
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Qui som
La Fundació Akwaba és una organització no
governamental sense afany de lucre.
Va néixer l’any 1992 a la ciutat de l’Hospitalet
lluitant per un món més just per a tots i totes.
Regida per un patronat implicat (presidenta, secretari
i cinc vocals), compta amb un equip tècnic, persones
voluntàries, col·laboradores i alumnes en pràctiques. Tot
aquest equip humà involucrat dia rere dia fa possible canvis
i aprenentatges en les persones que contribueixen al nostre
objectiu de transformació social, tenint sempre en ment

la nostra missió de “promoure la participació i la
coresponsabilitat per a generar una societat més justa
mitjançant la formació i l’atenció a les persones més
vulnerables“.

Què fem
Fomentem la convivència, la inclusió de persones
nouvingudes, l’empatia i la lluita contra les desigualtats,
sensibilitzem vers la diversitat, a través de la formació,
l’acollida, l’atenció personalitzada, l’orientació informativa,
el voluntariat, la implicació del propi usuari/ària,
i l’educació en valors.

Els nostres
valors
Solidaritat
Diversitat
Coresponsabilitat
Equitat de gènere
Pensament crític

Àrea
d’acollida i
formació
Què fem?

Actuacions
SERVEIS D’ACOLLIDA
Servei d’acollida i d’informació a persones nouvingudes.
Servei d’atenció i orientació a dones víctimes o en risc de
patir violència masclista.
Tallers de coneixement de l’entorn i del funcionament de la
societat catalana.
Sessions de prevenció de la salut i autoestima.
Sortides i visites culturals a organismes oficials, museus,
biblioteques, parcs, etc. per conèixer millor l’espai públic.

Ajudem a les persones a integrar-se a la societat,
les capacitem i donem les eines necessàries per a
que puguin participar de manera activa a la vida del
seu barri i la seva ciutat amb igualtat d’oportunitats.
Donem a conèixer els costums i altres aspectes
culturals de la nostra societat, treballant per la igualtat
de drets i deures de la població.

SERVEIS DE FORMACIÓ

Com ho fem?

Taller d’homes per la igualtat de gènere

Mitjançant l’acollida, el coneixement de l’entorn, la
formació i orientació sociolaboral promovem processos
de creixement personal tot treballat per l’autonomia
i la responsabilitat. Creem espais de diàleg i trobada
basats en els valors de la convivència i el respecte a
les pròpies identitats en confrontació al racisme i la
xenofòbia.

SERVEIS LABORALS

Per a què ho fem?
Per a millorar les condicions de vida de les persones
nouvingudes i afavorir una societat intercultural
sense discriminacions, treballant per la inclusió i la
cohesió social del nostre entorn.

Cursos d’alfabetització
Cursos d’aprenentatge lingüístic
Cursos de conversa de català
Cursos de preparació per al DELE A2
Cursos de coneixements constitucionals, geogràfics, històrics i socioculturals sobre Espanya (CCSE)
Sessions formatives sobre la violència masclista
Taller contra la islamofòbia
Orientació i acompanyament en la recerca de feina
Itineraris personalitzats
Club de feina
Tallers laborals
Cursos d’inserció laboral
SERVEIS JURÍDICS
Orientació i assessorament legal en matèria d’estrangeria,
violència masclista i laboral
Sessions informatives en matèria d’estrangeria i violència
masclista
SERVEIS A LA INFÀNCIA
Reforç escolar per a infants: activitats d’aprenentatge i
ajuda en les tasques escolars per a nens i nenes entre 6 a
12 anys
Suport i atenció a les seves famílies
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ACTIVITATS COMUNITÀRIES I PARTICIPATIVES
Setmana de la Solidaritat

Professor voluntari
dels cursos de castellà

Festa de la Diversitat
Marxa del Dia Internacional de la Dona
Cinema a la fresca

L’any en dades
916

Persones
participants

203

Participants dels
Serveis Laborals

Xavier Martín

643

Participants dels
Serveis d’Acollida i
Formació

51

Participants dels
Serveis Jurídics

19

Infants participants
del Servei a la infància

Ensenyar la llengua és una espècie
de pretext perquè l’aterratge en paracaigudes al país d’acollida, que és
Espanya, sigui el més suau possible.
Sempre és una patacada per a les persones que
venen de fora, amb una altra cultura, tractar de
ser part d’un lloc tan diferent. Estan en un món
en el que no entenen res, llavors també és important explicar-los qui som. Jo els dic als alumnes el
primer dia de la classe “aquí, la vergonya i la por
es queden a la vorera, aquí estem com a casa”.

Hazel Salazar Loayza

Alumna dels cursos
d’inserció laboral

Em van ajudar amb l’ús de l’ordinador i la redacció del currículum.
A més, vaig participar en el projecte Teixint Mirades, un espai per
a dones migrants, en el qual t’inspiren perquè
segueixis endavant. La Fundació Akwaba em va
acollir sense importar de quin país venia i això em
va fer sentir molt feliç. Em van donar informació,
consells i una mà amiga amb els braços oberts,
sense prejudicis. Estan formats per un grup de
persones excepcionals, amb alta vocació de servei
i compromeses amb el seu treball. Són persones
meravelloses perquè vaig trobar calor humana.
Si estàs buscant un lloc d’acolliment, la Fundació
Akwaba és per a tu.

Tatiana Salazar Loayza

Destaquem
La creació del grup de dones Teixint Mirades per a la Prevenció de la Violència Masclista

Alumna dels cursos
d’inserció laboral

Arribar a la Fundació Akwaba va ser
una experiència meravellosa, he conegut moltes persones que admiro.
A pesar que a vegades tenia alguns
contratemps, sempre em rebien amb els braços
oberts. T’inspiren perquè segueixis endavant i em
sento bé perquè tens calor de llar malgrat que la
família està lluny. En resum, la Fundació Akwaba
és tan guay!
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Àrea
d’educació
per a la
justícia global

Actuacions
LES CAMPANYES

Com vivim? Convivint: per una escola i
un món sostenible i de pau
És una campanya adreçada a l’alumnat, professorat i famílies de centres educatius catalans. Té per objectiu formar
una ciutadania activa i crítica amb les actituds discriminatòries vers les persones i les vulneracions en el medi social
i econòmic, integrant la perspectiva d’EGBDH i que generi
propostes de transformació al centre educatiu, en els seus
projectes de convivència, en l’entorn local i global.
Enguany hem realitzat la campanya a Barcelona,
l’Hospitalet de Llobregat i Tarragona:

Què fem?

131 sessions formatives a 7 centres educatius

Promoure la coresponsabilitat per una justícia global
a través d’activitats educatives en centres educatius i
activitats obertes en l’àmbit local.

1 jornada a la Universitat de Barcelona

Com ho fem?

3 accions d’artivisme al carrer

Amb activitats socioeducatives, a través d’un catàleg
d’educació en valors, el “Talleritza’t” i les campanyes
educatives que fomenten la participació social per a
una justícia global. Proposem processos d’educació
emocional, defensa dels drets humans, reflexió crítica i
canvi en les relacions grupals i l’espai públic. Destaquem
l’ús de metodologies com el treball cooperatiu, creatiu
i de cures; l’expressió i moviment; la Investigació Acció
Participació (IAP) i l’Aprenentatge Servei (ApS) amb la
coordinació d’agents del territori per tal de generar
sinergies i pràctiques sostenibles.

FEM ECO: connectem el gènere i el
mediambient a l’escola i al món

Per a què ho fem?
Per a transformar les actituds individuals i col·lectives
i generar un ciutadania compromesa per una justícia
global.
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304 alumnat, 76 professorat i 10 educadores
6 visites a experiències d’ESS
3 accions de sensibilització a les comunitats educatives
7 espais de reflexió amb el professorat i alumnat

Nova campanya d’EpJG i aprenentatge servei per a la justícia global, adreçada a alumnat, professorat i famílies.
TALLERITZA’T
És un projecte socioeducatiu per a infants, joves i població
adulta. Està organitzat en cinc eixos temàtics: diversitat
cultural, cultura de pau i resolució de conflictes, gènere,
relacions Nord-Sud i consum responsable.
Aquestes són les xifres de l’any passat a Barcelona, Castelldefels, Esplugues de Llobregat, Gavà, Rubí, Sant Adrià del
Besos, i Vilanova i la Geltrú:
115 sessions formatives a 30 centres educatius
9 accions en fires i festes
2.238 alumnat, 83 professorat i 15 talleristes

L’any en dades
2.993

Persones
participants

159

Professorat
participant

255

Sessions
formatives

37

Centres
educatius

2.542

Alumnat participant
Com vivim? Convivint
/ Talleritza’t

Destaquem
La vinculació de centres educatius i agents del territori
per tractar i estendre l’economia social i solidària i l’ètica
de la cura.

Vanessa Mies

Mestra de l’Escola Especial
Mare de Déu de Montserrat
(Barcelona)
Participant de Com vivim?
Convivint, 1a fase

Arrel de la participació en el
projecte, l’alumnat ha pogut reflexionar sobre
experiències reals de la seva vida quotidiana i això
els proporciona eines per resoldre obstacles o
conflictes que es troben en el seu dia a dia.

Axel

Alumne de 4t d’ESO, Institut
Eduard Fontserè (L’Hospitalet de
Llobregat)
Participant de Com vivim?
Convivint - 2a fase

A la jornada d’artivisme a
Matacavalls, estic escrivint «Somos Florida» per
fer entendre a la gent que tots junts formem un
barri, que no és individual i formar una societat
tots junts, com un equip.

Ninoska Juan

Tècnica de projectes de
Contorno Urbano
Col·laboradora de Com vivim?
Convivint - 2a fase

Posem en pràctica les idees de
reflexió treballades a través de la
creativitat per guanyar força i visibilitat.

Mireia Segura

Practicum del Grau de
Pedagogia de la UB
Seguiment de Com vivim?
Convivint - 2a fase

Els infants poden divertir-se
alhora que estan aprenent, estan
responsabilitzant-se i fent barri.
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Punt Òmnia
Fundació
Akwaba
Què fem?
Afavorim la inclusió social i la vinculació de les
persones a la comunitat a través de les tecnologies
de la informació i de la comunicació. Òmnia és un
espai de socialització, participació i inclusió social que
participa, conjuntament, amb la resta de dispositius
del territori, en la consecució dels objectius d’inclusió
i cohesió social de la població del seu entorn,
desenvolupat des d’una perspectiva comunitària,
intercultural i en equitat de gènere.

Actuacions
SERVEIS ESPECÍFICS
Aprenentatge
Comença amb un clic: Iniciació a la informàtica.
El teu racó: Aula lliure per utilitzar els ordinador i Internet.
Parlem en català: Aprenentatge de la llengua a partir
d’exercicis d’Internet, converses i lectures.
Matí temàTIC: Temes que demanen les persones
participants per treballar durant el curs
Fes-te el teu calendari: Funcionament d’un smartphone.
Rin rin Smartphone: Activitat per conèixer el
funcionament d’un smartphone.
A-B-C TIC: Aprenentatge de l’abecedari.
Exercita la teva ment: Potenciem l’exercici mental a partir
d’internet i la creació d’un bloc:
http://raconsdelament.blogspot.com/.
Dones TIC: Activitat enfocada a crear un bloc:
http://reporteresdelbarri.blogspot.com/.
Espai Infants/Joves: Deures, robòtica, jocs, creació de
vídeo.
Navegant per Internet
Correu electrònic

Com ho fem?

Xarxes Socials

Amb actuacions preventives i socioeducatives en tres
eixos diferenciats:

Aprèn a fer el CV i anem per feina!

• Aprenentatge: desenvolupar les capacitats i les
habilitats personals a través de les TIC.
• Ocupabilitat: potenciar la integració de les
persones en risc d’exclusió social facilitant hàbits i
competències pel món laboral.
• Treball comunitari: promoure un treball en xarxa i
coordinat.

Per a què ho fem?
Per a impulsar la promoció individual i la cohesió
social.
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Ocupabilitat
Inserta’t, recerca de feina
Club de feina
Treball comunitari
Col·laboració amb el Consorci Sanitari Integral (CAP):
Sessions informatives sobre el servei «La Meva Salut».
Xarxa d’intercanvi de Coneixement (XIC): Cinema, Recital
Poètic Musical, Mercat d’intercanvi, Taller de labors, Taller
de sabó.
Apropa Cultura: Sortides culturals a teatres i exposicions.
Punt Òmnia Badia del Vallès: Col·laboració i participació
al programa de ràdio «Som RàdioBadia».
Trobades festives i Cinema a la fresca: Festes i cinema en
col·laboració amb l’entitat gestora Fundació Akwaba.

BlogL’Hosfera (Punts Òmnia de L’Hospitalet): Fem xarxa
i ens coordinem els diversos Punt Òmnia de la ciutat de
L’Hospitalet.
Festa de la Diversitat
Marxa del Dia Internacional de la Dona
ESPAI PER A LES ENTITATS
El Punt Òmnia és un espai obert al barri, fem xarxa amb
les entitats i recursos que necessitin de la cessió d’aquest
espai:
SOC, Servei d’Ocupació de Catalunya.
Servei de Rehabilitació Comunitària (Benito Menni).

L’any en dades
338

Participants
en activitats
d’Aprenentatge

100

Participants
en activitats
d’Ocupabilitat

1.440

Participants en
activitats de Treball
comunitari

Destaquem
Els 20 anys de la Xarxa Òmnia i el procés participatiu per a
donar una nova orientació al programa Òmnia i introduir
canvis en la seva definició i implementació, amb la participació de totes les persones o entitats que han tingut o
tenen relació amb el programa.

Pilar Sola
Al Punt Òmnia he après moltes
coses, però el més important és
la persona que m’ha ajudat a ser.
Gràcies a l’ordinador i a les classes
he conegut persones afins als meus
principis i ara puc realitzar-me.
Dono gràcies al Punt Òmnia i a la meva profe que
no em va deixar abandonar quan vaig començar i
se’m feia tot molt difícil. Avui sóc qui sóc i faig el
que faig, en part, gràcies a aquest espai.

Loli Fernández
Vaig venir a aquest espai per mediació del SOC, a preparar el meu
currículum vitae, fer un curs de
formació ocupacional, informàtica
bàsica i aprendre sobre les noves
tecnologies. El Punt Òmnia és
genial, em sento molt a gust aquí i estic aprenent
en tots els aspectes, em relaciono amb d’altres
persones, la professora Yolanda és de les millors
(beneïda la seva paciència), els companys i les
companyes són molt agradables, és un ambient
molt amè. Aquí, qualsevol ciutadà té la mateixa
oportunitat de participar d’aquestes i més activitats, ho recomano!

Difusió Punt Òmnia
Fundació Akwaba
Bloc: http://bloc.xarxa-omnia.org/omniaakwaba
Facebook: puntomnia.akwaba
YouTube: Punt Òmnia Fundació Akwaba
Instagram: p.o.fundacioakwaba
Twitter: @omniaakwaba
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Comptes clars
Ingressos
Subvencions Públiques
Aportacions Privades
Activitats Pròpies

Despeses
158.229,85€
3.010,30€

Serveis Exteriors i Altres Despeses
Ajuts Socials

53.333,73€

Àrea d’Acollida i Formació

Entitats Privades

37.076,40€

Àrea d’Educació per a la Justícia Global

Total ingressos

251.650,28€

Punt Òmnia
Total despeses

ENTITATS
PRIVADES

PUNT
ÒMNIA

15%

44.121,64€
881,40€
52.008,97€
100.337,72€
26.380,53€
223.730,26€

SERVEIS
EXTERIORS I
ALTRES
DESPESES

20%

11%
AJUTS
SOCIALS

ACTIVITATS
PRÒPIES

1%

21%

APORTACIONS
PRIVADES

1%

SUBVENCIONS
PÚBLIQUES

63%

ÀREA
D’ACOLLIDA
I FORMACIÓ
ÀREA EDUCACIÓ
PER UNA JUSTÍCIA
GLOBAL

45%
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23%

formem part

hem participat

LAFEDE.CAT, ORGANITZACIONS
PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL

Sessions grup d’educació per al desenvolupament.
Ajuntament de Tarragona.

FEDERACIÓ CATALANA DEL VOLUNTARIAT SOCIAL

Sessió Ciutadania global, educació per al desenvolupament.
Visió 2030 i Pla Director 2019-21. ACCD.

ECAS, ENTITATS CATALANES D’ACCIÓ SOCIAL
XARXA DE PUNTS ÒMNIA DE CATALUNYA
CONSELL DE DISTRICTE II
CONSELL SOCIAL DE CIUTAT
ESPAI DE CIUTADANIA
ASSOCIACIÓ ANADROMES
ANADROMES: XARXA D’ITINERARIS D’INSERCIÓ
SOCIOLABORAL DE L’H
COMISSIÓ D’ENTITATS COLLBLANC - LA TORRASSA
UNITAT CONTRA EL FEIXISME I EL RACISME
L’HOSPITALET A DEBAT
CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ
INTERNACIONAL I SOLIDARITAT DE TARRAGONA
OBSERVATORI DE LA INFÀNCIA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
TAULA DE SALUT L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

hem col·laborat
CENTRE DE RECURSOS
PER A L’OCUPACIÓ DE L’HOSPITALET
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
UNIVERSITAT DE BARCELONA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
XARXA D’INTERCANVIS I
CONEIXEMENTS DE L’HOSPITALET

XXIV Audiència Pública, Barcelona ciutat de pau.
Ajuntament de Barcelona.
ESS L’H.
Taula territorial IV. La Col·lectiva; XES l’Hospitalet, 1a i 2a
assemblea oberta i I Fira XES L’H al mercat de la Florida.
“Sembrant cures per cultivar canvis” 3a fase publicació i difusió
de la guia d’autodiagnòstic per a entitats.
Iniciativa de Lafede.cat
Jornada InserDona. Igualtat de gènere: reptes i oportunitats.
Networking. Ajuntament de L’Hospitalet, amb la col·laboració de la
Xarxa Anadromes.
Taller dones, asil i treball.
Ajuntament de L’Hospitalet. CITE (centre d’informació treballadors
estrangers)

difusió d’Akwaba
WEB

CAMPANYES

FACEBOOK

• comvivim.wordpress.com
• niuniformesnietiquetes.esy.es
• talleritzat.wordpress.com

www.fundacioakwaba.cat

FundacioAkwaba
TWITTER

@Fundacio_Akwaba

Butlletí Intercom: LaFede.cat
Butlletí Infoaccions: ECAS
L’H Digital - Televisió LH

SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA
SOC. SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
GREDI-GREM: GRUPS DE RECERCA
DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

la força del voluntariat

UNIBA, CENTRE UNIVERSITARI INTERNACIONAL
DE BARCELONA
LA COL·LECTIVA
CENTRE D’ESTUDIS DE L’HOSPITALET
EDUALTER
XES L’HOSPITALET
COOPCAMP
CONTORNO URBANO I COMBINATS
DIOMCOOP

39

persones
voluntàries

ASOCIACIÓN MARROQUÍ
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moltes gràcies a tothom!

amb el suport

concepció gràfica i disseny inpacte 2020

Carrer Llobregat 145 baixos · 08904 L’Hospitalet de Llobregat · Telèfon 934 407 696
akwaba@fundacioakwaba.cat · www.fundacioakwaba.cat

