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MEMOR A
Compromís amb les persones en risc de pobresa, marginació i exclusió social
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Memòria 2015 BON SAMARITÀ

A l’ONG d’Acció Social i Solidaritat El
Bon Samarità treballem conjuntament i
coordinadament amb entitats, institucions
i persones particulars que comparteixen
el nostre objectiu: la inclusió social de
persones i famílies que pateixen pobresa
i exclusió social, la lluita per a la dignitat
de les persones.
La nostra tasca és realitzar una
intervenció integral amb les persones en
risc d’exclusió social mitjançant el suport
per integrar-les socialment, laboralment,
i per formalitzar les seves activitats. Per
aquest motiu l’ONG el Bon Samarità té
molt en compte el referent de la família.
Des de l’ONG, persones i famílies
ateses, la Junta Directiva de l’entitat,
professionals i voluntaris volem
expressar el nostre agraïment a tots
els col•laboradors, entitats, empreses
i institucions, públiques i privades, i
a la societat en general, que ens fan
costat i ens ajuden a seguir endavant.
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Salutació del

PRESIDENT

"Lluitem contra la pobresa i contra el risc d'exclusió social", aquesta va ser la motivació que fa més de 25 anys va
inspirar l'inici de la nostra tasca, i que, conscients avui més que mai de les creixents desigualtats socials i de les
dificultats que moltes famílies tenen de satisfer les seves necessitats fonamentals, segueix sent la bandera que
oneja sobre el terrat de la nostra institució.
Prop de 10.000 dies, o si es prefereix més de 200.000 hores invertides pel nostre equip i desenes de voluntaris,
amb l'únic desig de mitigar el dolor i el patiment de persones i famílies colpejats pels efectes de la pobresa, de les
desigualtats i per les crisis humanitàries, ajudant a desenes de persones anualment a recuperar les seves habilitats personals, socials i laborals que els permetin assolir el seu màxim potencial a la vida.
I si bé les raons d'aquestes creixents i devastadores situacionssón tan complexes com a diverses, la veritat és que
no solament no ha disminuït el nombre de persones en risc d'exclusió social o en el llindar de la pobresa, sinó que
ha anat en augment. Les raons d'aquesta situació són tan diverses com complexes, polítiques, econòmiques,
estructurals i socials, mesures insuficients, absència de voluntat política o fins i tot inadequada explotació dels
recursos.
Amb tot, nosaltres seguim compromesos a lluitar contra la pobresa i contra el risc d'exclusió social, i per això
estem profundament agraïts a tots els que al llarg d'aquest any han ajudat a fer que la nostra tasca s'hagi assolit
amb èxit,també aquells que heu utilitzat els nostres serveis, o comprat producte del nostre rastre, o fins i tot heu
realitzat donacions, a tots els que heu col·laborat d'alguna manera, MOLTES GRÀCIES, sense vosaltres hagués
estat impossible aconseguir-ho.
Jaume Torrado,
President i Director
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2Qui som

DADES DE L´ENTITAT:

¨ONG D´ACCÓ SOCIAL I SOLIDÁRIA
EL BON SAMARITÁ¨

ELS NOSTRES ORÍGENS:
Tot i que la nostra associació es va fundar el 16 de gener de 2000, els orígens de les
nostres tasques socials realitzades s’ originen l’any 1996, quan l’ actual president de
l’associació i altres persones sensibilitzades per les necessitats socials existents en
aquell moment decideixen ajudar i donar suport a persones en risc d’ exclusió social i de
marginació social.
Aquestes primeres tasques que es van iniciar de manera esporàdica, però, a poc a poc
van començar a prendre forma i rellevància. Tanmateix, i atesa l’ alta efectivitat en la
recuperació d’aquest col•lectiu sumada al grup de voluntaris van donar començament a
l’actual tasca social que fins ara dur a terme la nostre entitat.
Les primeres àrees d’ intervenció varen ser:
Av. de I´Estació, núm 70-72, Nau 1.
17300 - Blanes.

Operació Quilo:

(34) 972.330.953. Fax: (34) 972.352.680.
www.elbonsamarita.org
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infoelbonsamarita@gmail.com
NIF : G-17618307
Núm de registre Ministeri del’Interior: 167074
Núm de registre de la Generalitat : 3945/2
Núm de registre d’Entitats,Serveis i Establiments
Socials: E05174

Operació Mitch:
Investigació
Infantil:

Recollida d’aliments, roba i complements, calçat escolar i material sanitari a escoles, grans superfícies, esglésies, etc.; per a
orfenats a Romania.
Recollida de fons per als damnificats de l’Huracà Mitch i l’enviament d’un equip de treball per a la localització de persones i la
distribució de productes de primera necessitat.
Projecte d’investigació per a la implantació d’un menjador popular i desenvolupament d’un programa d’apadrinament escolar al
Salvador.
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Qui som
MISSIÓ:
Lluitar contra la pobresa i el risc d’exclusió social i les seves conseqüències en la vida de les persones, facilitant i desenvolupant recursos i projectes per restaurar l´autonomia personal i el màxim potencial de les
persones.
Ser una entitat de referència en el desenvolupament de programes i
recursos rellevants per a la restauració integral de les persones i de la
seva dignitat, així com aconseguir els canvis necessaris per garantir el
compliment dels seus drets bàsics.

VALORS:
Som una xarxa de persones compromeses perquè totes les persones
que integrem el Bon Samarità ens identifiquem amb els valors següents:
Respecte, Responsabilitat, Dignitat, Esforç, Compromís, Generositat,
Solidaritat i Ètica Cristiana.
Aquests valors ens defineixen com a membres actius de l’organització i
ens ajuden a avançar per assolir la missió proposada i construir el món al
qual aspirem.
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Qui som

OBJECTIUS:
Elaborar, desenvolupar i promoure programes de protecció i ajuda a persones
i famílies en situació de precarietat econòmica, social o cultural, en condicions
de marginació o en risc d’exclusió social.
Elaborar, desenvolupar i promoure programes d’ajuda a la recuperació i reinserció de persones i famílies amb problemes d’alcoholisme i drogodependència, de reinserció de persones provinents de diferents graus penitenciaris.
Elaborar, desenvolupar i promoure programes d’ajuda a la família i joventut.
ORGANITZACIÓ DE L’ENTITAT: La metodologia està definida per diferents procediments i protocols que emmarquen el desenvolupament de les accions.
Elaborar, desenvolupar i promoure programes d’ajuda per a la població de
països en vies de desenvolupament, o que per motius específics requereixin altres tipus d’ajuda.
Elaborar, desenvolupar i promoure programes de prevenció de la delinqüència.
Elaborar, desenvolupar i promoure programes de promoció i formació del
voluntariat.
Divulgar l’activitat fundacional, així com la sensibilització de la societat
sobre les necessitats dels més vulnerables.

4

Les persones en situació de risc i exclusió social
són la raó de ser de EL BON SAMARITÀ, son el
centre de la nostra activitat i l’entitat treballa per
garantir la cobertura de les seves necessitats bàsiques,
lluitar pels seus drets i la igualtat d’oportunitats.
Les persones en situació de risc d'exclusió social són la raó de ser
de El Bon Samarità, el centre de la nostra activitat i l'entitat vetlla
per garantir la cobertura de les seves necessitats bàsiques, lluitar
pels seus drets i la igualtat d'oportunitats.
Segons dades publicades el 25 de maig del 2017 en relació al
darrer període 2016, per l'Institut Català d'Estadística (IDESCAT),
en relació a l'enquesta de condicions de vida, el 22,5% de la ciutadania catalana, és a dir, més d’1,6 milions de persones, es trobaven en risc de pobresa o exclusió social. Aquestes dades fan
referència a la taxa AROPE, que comptabilitza el total d'aquelles
persones que es troben almenys en una d’aquestes situacions:

un 19,2% de la població de Catalunya, vivia amb
ingressos per sota del llindar de pobresa, un 5,5%
en llars amb privació material severa i un 7,2% en
llars amb baixa intensitat de treball.
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Justificació del

PROJECTE

I en relació a les persones en situació d'atur, es mostra un percentatgeque augmenta del 52% l'any 2013 al 56,8% el 2016.
A nivell de l'estat espanyol, existeix un 2,1% de la població que
pateix els tres factors que integren l'AROPE: baixa intensitat de
treball, pobresa i carència o privació material (PMS). Es tracta de
1.025.736 persones que es troben en la pitjor situació econòmica i
social possible.
I aproximadament el 6,4 % de la població, que ve a ser més de 2,9
milions de persones, viuen en pobresa severa.
Població en risc de pobresa o d’exclusió social 2016

Font: Idescat
Font: 7 Informe 2017; EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 2008-2016;
EAPN-ESPAÑA Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
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Font: 7 Informe 2017; EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 2008-2016;
EAPN-ESPAÑA Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
Pobreza + PMS + BITCH
= 2,1%

POBREZA

Pobreza + PMS
= 1,9%

Solo Pobreza
13,2 %

BITH
Pobreza + BITH
5,1%

AROPE 2016 = 27,9%

Solo BITH
3,8%

Población no AROPE = 72,1%

PMS

Solo PMS
1,5%

PMS + BITH
0,3%
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El Nostre

4

EQUIP

8 professionals i més de 50 voluntaris formen l’equip de
treball de l’ONG EL BON SAMARITÀ, un equip implicat i
compromès amb les necessitats socials presents.

Educadora
Social

Auxiliar
administratiu

Treballador
social

Monitor
de teràpia
Ocupacional

50

Voluntaris

Integradora
Social

Educador
de primaria
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Projectes i

ACTIVITATS

5.1 SUPORT D´ALIMENTS
NOM PROJECTE: Projecte de Recuperació d’aliments

– No al Malbaratament d’aliments!

Descripció:
La ONG El Bon Samarità va iniciar l’any 2008 el projecte de recuperació
d’aliments, mitjançant el qual es procedeix a la recollida de minves de les
empreses de distribució alimentària que generen excedents. Aquests productes són consumibles, però per diversos motius, ja no són adequats per
vendre al públic. Darrerament aquests productes són distribuïts als usuaris de la casa d'acollida temporal i també s'afegeixen al lot d'aliments de
les famílies derivades per Serveis Socials.

Objectius:
Aprofitar els aliments que les empreses no es poden vendre i
que són aptes pel seu consum.
Abastir d'aliments a les persones que ho requereixen
(famílies derivades de serveis socials i usuaris de la casa
d’acollida temporal)
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El projecte en xifres
Gràcies a l’equip de voluntaris i als usuaris de la casa d'acollida,
podem dur a terme aquest projecte, que té una freqüència diària
de més de tres rutes per la població de Blanes i voltants.
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Projecte TAPER CALENT
Servei de “Taper calent”
El projecte de Taper calent consisteix en un servei de distribució d'àpats preparats
dirigit a persones que, per la seva situació econòmica, social i/o de salut, no tenen la
possibilitat d’adquirir i/o elaborar el menjar de manera autònoma al seu domicili o lloc
de residència.
en greu risc d'exclusió social i necessiten una ajuda temporal d'aliments.
Es troba destinat als col·lectius que es detallen a continuació:
persones sense sostre
situació de pobresa energètica
I en general, qualsevol persona que tingui la necessitat d'un àpat calent davant la la
manca de possibilitat de preparar el menjar a la llar.
El servei es proveeix mitjançant cuina pròpia, de manera que el menjar es preparat
diàriament pel servei de menjador de la residència d'acollida temporal que forma part
de l'Entitat. Posteriorment es distribueix el taper que els usuaris obtenen a les nostres instal·lacions.
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Horari i ubicació de repartiment:
de dilluns a divendres
Av. de l'estació, 70-72, Nau 1

Accés al servei:
Les persones usuàries poden accedir al servei mitjançant dues vies:
Derivació de Serveis Socials
Sol·licitud a l'oficina l'Entitat
Totes les admissions al servei seran sempre amb prèvia valoració per
part de l'Entitat.

o Servei de “Taper calent” a domicili: El servei de menjar calent a
domi-cili es presta a persones que compleixen uns requisits i/o unes
condicions es-pecífiques:
situació de dependència física i /o psíquica
vellesa i/o amb dificultats de desplaçament
malaltia crònica o puntual
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5.2 RESIDENCIA
D'ACOLLIDA
NOM PROJECTE:

RESIDÈNCIA D’ACOLLIDA TEMPORAL
Descripció:
La Residència d’ acollida Temporal del Bon Samarità, presenta
un programa integral, el qual es fonamenta en principis ètics
cristians, que contempla la residencia de la persona assistida
durant un període específic, determinat pel tipus de problemàtica d’ingrés i el ritme de recuperació. Un programa
dirigit a restaurar les diferents àrees deteriorades que han dut
a la persona a la situació prèvia a l’ingrés i a una recuperació
de les seves habilitats personals i socials.
El Bon Samarità, amb aquest projecte, té l’objectiu d’oferir a
tot aquell qui ho necessiti un entorn familiar d’ acollida on
gaudir d’un suport físic, emocional i psicològic diari dut a
terme per diferents professionals interns i externs.
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Objectius:
1. Resoldre de forma immediata la necessitat d’acolliment
(lloc de residència i alimentació).
2. Recuperació progressiva de la dignitat, la identitat personal
i les habilitats personals i socials.
3. Reinserció social i laboral.

El Projecte en Xifres:

Homes atesos any 2017: 42

derivats pels
serveis externs
( SS.SS, CASD,
Hospitals…)

2

entrevistats
voluntariament

Pernoctacions any 2017: 9.582
Mitjana de pernoctacions per persona: 228

228

Voluntaris
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5.3 ESPAI JOVE 3.0
NOM PROJECTE:

Descripció:
El projecte té com a finalitat oferir suport i proveir d’eines
socioeducatives a adolescents en risc d’exclusió social de la
Vilade Blanes. Pretén treballar amb els/les adolescents i les
seves famílies, tot oferint un acompanyament social, educatiu
i emocional, de tal manera que es puguin adquirir, recuperar o
mantenir les habilitats socials, de comunicació, de relació, de
convivència, etc.
Els adolescents estan derivats pels Serveis Socials Bàsics de
Blanes.

Objectius:
Potenciar el temps d’oci i lleure com a una eina educativa
i de relació social.
Treballar el pensament crític davant diferents experiències,
ja que creiem que aquest és imprescindible per a viure a la
societat en la qual vivim.
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Disseny d’ambients adequats per tal de reforçar les àrees
de l’àmbit escolar en les quals hi ha més mancança.
Adquisició i fomentació dels valors que l’entitat considera
necessaris per a una bona convivència i el desenvolupament
d’una vida d’inclusió social i laboral.
Vetllar per a que els destinataris pels quals està pensat el
projecte puguin gaudir de les mateixes oportunitats
sòcio-educatives que qualsevol ciutadà, sense tenir en compte
la seva situació social.
Fomentar les pròpies capacitats i l’autoestima, per tal que
els/les menors puguin crear una trajectòria de vida ajustada
a la seva realitat.

El Projecte en Xifres:
Persones ateses, tots/es derivats des de Serveis Socials any
2017 – 2018 : 24

Nois: 8

Noies: 12
16

5.4 : TERÀPIA OCUPACIONAL
I BOTIGA DE SEGONA MÀ.
NOM PROJECTE:

ACTIVITATS PRELABORALS
Descripció:
En aquest espai es treballen les conductes les habilitats
socials, la interacció i el nivell de comunicació amb els companys, la relació amb el responsable. També es treballa com
iniciar i mantenir converses, sol•licitar i oferir ajuda, expressar
i tolerar valoracions i crítiques, fer valoracions positives.
Es potencia el treball en equip, el valor de la cooperació, així
com la capacitat d’iniciativa, d’independència per prendre
decisions, la capacitat de resolució de problemes i l´adequació de conductes a través de la comunicació verbal i no verbal

Personal del projecte:

1 Treballador social
1 Integradora social
1 Monitor
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Ubicació del servei:

Es destaquen:
Mercat de segona mà: botiga de venda de mobles de
segona mà, recuperació i lliurament de mobles
Servei de transport i mudances

Pintura i reformes

Neteja de terrenys i immobles

Rober social

Av. de l’estació, 70 -72, NAU 1 Blanes
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5.5 SERVEI DUTXA
NOM PROJECTE:

SERVEI DE DUTXES
Descripció:
Durant l’any 2015 s’ha continuat oferint el servei de dutxes a persones i famílies
que viuen al carrer, amb problemes greus d’habitatge, en situació de pobresa
severa i/o energètica.
El servei de dutxes és totalment gratuït i en aquest servei esta inclòs les tovalloles, el sabó, i a vegades, roba de segona mà que donem a la gent sense cap
recurs econòmic.

Organització del servei: Dies i horari d’atenció: dilluns a
dissabte, 9 a 13:00h / 17:00 a 17:30h

Places: il•limitat, segons demanda.
Ubicació del servei: Av.de l’estació 70 -72 NAU 1. 17300 Blanes.
Usuaris atesos: Al 2017 s’han realitzat 105 serveis.
Personal del projecte:
• 1 integradora social
• 1 monitor

• Voluntaris participants:
Els usuaris del centre, implicats
a les tasques de neteja i manteniment.
19

5.6 COOPERACIÓ
INTERNACIONAL
NOM PROJECTE:

RESIDÈNCIA D’ACOLLIDA TEMPORAL
Descripció:
Operació Nen del Nadal és el projecte solidari infantil nadalenc més
gran del mòn. Ajuda a nens i nenes que pateixen per tothom independentment de la seva raça o religió i els demostra l'amor de Déu
d'una forma tangible a través de capsetes plenes de regals. És un
projecte internacional de Samaritan's Purse coordinat a Espanya
per Decisió i pel Bon Samarità a nivell provincial (Girona).

El Projecte en Xifres:
Al 2017 es van recollir 41.107 capsetes a nivell estatal, de les quals
6.977 van sortir de Catalunya.
Es van repartir al

Sahara, a Guinea Equatorial i a Montenegro
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ATENCIÓ ALS CAMPS DE REFUGIATS A GRÈCIA.
21 de Febrer al 8 d’Abril
Col·laboració amb l'Organització humanitària internacional Samaritan’s Purse, en l'atenció als camps de refugiats a Grècia, tant en la
península com a les illes gregues on encara hi ha camps de refugiats.
Tasques de logística i operacions en distribució de material bàsic
higiene i adecuació de families, compres i organització per a millora
dels camps, coordinació d'entitats col·laboradores en la distribució,
col·laboració amb els projectes delegats per ACNUR a Samaritan’s
Purse. Atenció a la delegació del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en la seva visita a l’illa de Lesbos.

DAMNIFICATS PELS HURACANS IRMA i MARIA.
12 de Novembre al 4 de Desembre.
Col·laboració amb l'organització humanitària internacional Samaritan´s Purse, a la illa de DOMINICA. Realitzant tasques de logística i
operacions, en distribució d'aigua potable, construcció de plantes de
distribució d'aigua, restauració dels sistemes de distribució d'aigua
de la illa, distribució de generadors de corrent per a hospitals, escoles i esglésies, distribució i instal·lació de tendals per cobrir sostres
de cases.
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5.7 CASAL JOVE
NOM PROJECTE: Casal Jove
Descripció:
El projecte “Casal Jove” neix de la necessitat de continuar el
projecte socioeducatiu “Espai Jove” durant l’estiu. La seva
finalitat és oferir als/les menors de la Vila una atractiva
manera de passar l’estiu, tenint en compte els factors de des
protecció que es poden generar durant els mesos d’estiu en
els menors, els quals es troben sense cap tipus d’activitat i/o
supervisió adequada.

Objectius:
Crear un espai d’aprenentatge a través de l’educació en el lleure
on els menors es trobin a gust i confiats.
Contribuir a desenvolupar en els menors les següents capacitats:
- Relacionar-se amb els demés a través de les diferents
formes d’expressió i de comunicació.
- Observar i explorar el seu entorn natural i social
- Adquirir i treballar les habilitats socials.
23

Donar l’oportunitat de divertir-se mitjançant activitats lúdiques.
Afavorir la relació social amb la resta del grup i de l’equip educatiu
sota els valors humans que promou l’entitat:

-

Respecte per l’altre
Cooperació i col·laboració
Saber treballar en equip
Comunicació assertiva
Empatia
Integració del grup

El Projecte en Xifres:
Casal Jove vol oferir 30 places per a nens i nenes, del municipi de
blanes, d’entre 10 i 16 anys, abastint així el Cicle Superior de
Primària i l’Educació Secundària Obligatòria.
El projecte ofereix 30 places, de les quals 15 són destinades a
menors derivats des dels Serveis Socials Bàsics de Blanes. Aquestes 15 places són subvencionades 100% per l’Ajuntament de
Blanes. D’altra banda, les 15 places restants estan obertes per a
famílies del municipi, amb una quota d’inscripció de molt reduïda.
Casal Jove va rebre l’any passat la participació de 20 noies i 7 nois.
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EL BON SAMARITÀ
EN XIFRES

Quotes associats
Subvencions públiques
Donatius mercats segona mà/rastre

30.25%
Quotes
associats

11,26%
Subvencions
públiques

58,49%
Donatius mercats

segona mà/rastre

TOTAL:
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Lloguers

32,85%

Manteniment

2,26%

Serveis professionals

2,51%

Assegurances

4,24%

Serveis bancaris

0,23%

Publicitat i difusió

1,02%

Subministraments

12,67%

Altres Serveis

6,19%

Impostos i tributs

0,60%

Salaris

36,44%

Aprosionaments rastre

0,71%

Interessos

0,29%

32,85%

6,19%

Lloguers

Altres Serveis

12,67%

2,26%

Subministraments

Manteniment

36.44%

4,24%

Salaris

Assegurances

TOTAL:
26

