“Teixint històries de vida…”

fundaciomambre.org

En Pedro viu a la llar
Ronda, la Paquita marxa
de la pensió social perquè
ha aconseguit trobar una
habitació, en Salih ha
trobat feina mentre viu a
les Llars Compartides i
acudeix al Servei
d’Inserció Laboral, en
Cristóbal, en Jaume, la
Patricia, en Wemba...
i fins a 584 noms ,
persones, que en un
moment de les seves vides
s’han trobat sense llar, han
viscut als nostres habitatges
o han trobat suport en la
recerca de feina.
80.211 nits d’allotjament,
122 habitatges, 53
contractes laborals. Són
molt més que xifres.

Són oportunitats de refer
vides, de trobar acollida
i seguretat, de rebre suport
per a superar les crisis, de
reconèixer-se de nou a la
societat i superar l’exclusió.
Aquest 2015 ha estat un
any de consolidació del
nostre compromís per
acompanyar a totes
aquelles persones que no
tenen llar en la seva lluita
cap a la inclusió
residencial i laboral.
Així mateix també ha estat
un punt d’inflexió com
a entitat, amb nou local,
un equip de professionals
més gran, nova imatge
corporativa i noves formes
d’intervenció com Housing
First.

mambré

fundació

Des de Mambré continuarem
treballant per a la inclusió
social real de totes les
persones. Perquè l’habitatge
és clau per a la dignitat de
les persones, ens marquem
nous reptes per al proper
any: objectiu 60 llars,
busquem 60 habitatges més
per tal de garantir un
habitatge digne a moltes més
persones que ho necessiten.
Comptem amb tu per fer-ho.
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Som Mambré!

La Fundació Mambré neix l’any 2007
de la mà d’Arrels Fundació, Assís Centre d’Acollida,
la Companyia de les Filles de la Caritat i l’Orde
Hospitalari de Sant Joan de Déu.

La nostra visió

Oferim serveis d’habitatge digne
a les entitats que porten a terme un
pla de reinserció social integral per
a tota persona sense llar.

La nostra missió

Oferim serveis d’habitatge digne a
les entitats que porten a terme un
pla de reinserció social integral per
a tota persona sense llar.

Els nostres valors
• Dignitat
• Servei
• Flexibilitat
• Innovació
• Treball en xarxa

Treballem en xarxa

Mambré neix fruit de la col·laboració
de diverses entitats socials dedicades
a l’atenció a persones sense llar,
i el treball en xarxa forma part de la
nostra essència.
Aquest 2015 també hem participat
en les següents plataformes:
Xarxa d’Habitatges d’Inserció (XHI)
Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHlB)
Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar de Barcelona
(XAPSLL)
Xarxa d’Atenció a Persones sense sostre de Badalana

Aquest 2015 Mambré ha estat format per
les següents persones:

Patronat:

President: Manuel Lecha
Vicepresidenta: Maria Luisa Pascual
Secretària: Maria José Ribas
Tresorer: Ferran Busquets
Vocals: Núria Andreu, Joan Baptista
Carbó, Esteve Pedrals i Joaquim Pons

Equip Tècnic:

Direcció: Txell Collelldemont, Maira Costa
Gestió i administració: Montse López, Carme
Darnell, Carme Soriano, Begoña Planas
Habitatge: Franc Fernández, Montserrat
Galí, Sònia Reinón, Gemma Anelli
Inserció Laboral: Lourdes Zambrana
i Rosa Bernal
Manteniment i neteja: David Salvat,
Francisco Cano, Fatima Zhara Ayouiil ,
Vilma Lourenço, José Manuell Gil i María
Concepción Sánchez

Persones Voluntàries:

Persones voluntàries al programa
d’inserció laboral i al programa
d’habitatge.
Fotografia i disseny gràfic.

La Llar Ronda ofereix allotjament en pis
compartit de caràcter temporal.
51 persones han conviscut a les
habitacions i espais comuns de les tres
plantes de la Llar Ronda.
29 places residencials que han
garantit 9.246 nits d’allotjament
a persones sense llar.

Jordi: “Estar aquí em fa sentir
l iure i més sensació de comoditat,
tant per la ubicació com per
l’espai del pis i de l’habitació”

Què hem fet
aquest 2015?

Ramón: “Me gusta estar aquí
porque hay tranquilidad”

Programa Habitatge:
Llar Ronda

Macarena: “En la situación en
que nos encontramos la pensión
social sirve para cubrir todas
nuestras necesidades”

Què hem fet
aquest 2015?

Antonio: “Después de 3 años
a Ronda, he conseguido dar un paso
más y me iré a vivir a un piso solo” Pensió Social
La Pensió Social és un allotjament de
curta estada per a casos d’urgència
per exclusió residencial.
Les 22 places de la Pensió Social han
acollit a 71 persones (famílies, joves
sense feina ni xarxa familiar, famílies
monoparentals, persones amb malaltia
mental... ), i han garantit 5.450 nits
d’allotjament.

José Luis: ”La amistad es la
mejor convivencia”

Què hem fet
aquest 2015?
Projecte Enllaç

Exemple de treball en xarxa, amb el projecte Enllaç hem treballat amb 12 entitats socials per tal
d’oferir recursos residencials temporals a persones procedents de l’àmbit penitenciari.
Els quatre habitatges del projecte han garantit allotjament a 33 persones amb un total de
3.171 nits d’allotjament!

Enllaç som: Associació Cedre per la Promoció Social, Associació Centre Obert
Heura Gràcia, Càritas Diocesana de Barcelona, Companyia de les Filles de la
Caritat, Dominiques de la Presentació, Fundació ARED, Fundació de l’Obra
Mercedària, Fundació Pare Manel, Germanes Carmelites de la Caritat
Vedruna-Catalunya, SEPAP Barcelona, Associació Social i Cristina de Voluntarias
de Presas, Fundació Marianao i la Fundació Mambré.

Manel: “Cada dia xerrem una
estona però si no en tenim ganes,
no passa res, ens respectem”

Què hem fet
aquest 2015?
Llars Compartides

Les Llars esdevenen un entorn estable,
acollidor i a llarg termini. Llaços que
es reforcen per continuar caminant.
Llars Compartides ha acollit 49 persones
de diferents procedències, algunes
d’assentaments irregulars de la ciutat
de Barcelona. 10.550 nits d’esperança
i de compartir històries de vida.

Martí“M’agrada viure a Ronda
perquè em sento acompanyat”

Alma: “La alegría puede
aparecer en cualquier momento”
A través de les entitats de Mambré hem ofert
51.704 d’allotjament a 250 persones.
Hem preparat i cuidat 103 habitatges
per omplir-los de vida i donar esperança
a persones en risc d’exclusió social.
Ho hem fet conjuntament amb Arrels
Fundació, Assís Centre d’Acollida, la
Companyia de les Filles de la Caritat i
l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu,
i altres entitats socials.

Què hem fet
aquest 2015?
Gestió d’habitatge extern

Alba: “Aquí he podido tirar
adelante con mi vida”

Antonio: “Estoy bien aquí.
No me han podido mandar
a un sitio mejor porque estoy
con mis amigos”
L’accés al mercat de treball i l’estabilitat
laboral són, juntament amb l’habitatge, les
condicions necessàries per poder assolir
l’autonomia personal i social.
Hem atès 130 persones a les quals hem
ofert formació i assessorament per a la
recerca de feina.
Enguany hem col•laborat amb 54 empreses
que han possibilitat 53 contractacions,
oportunitats fonamentals per a la plena
inserció de les persones que hem atès.

Què hem fet
aquest 2015?
Inserció laboral

Hem continuat formant part del grup
de treball d’habitatge de la Taula del
Tercer Sector per tal de reflexionar i
coordinar-nos amb altres entitats socials
en relació a la situació de l’àmbit de
l’habitatge a Catalunya.

I també…

Hem format part del Consell de
Benestar Social de l’Ajuntament de
Barcelona per tal de promoure una
cultura del benestar social a la ciutat,
validant les línies d‘actuació municipal.
També hem participat a la Comissió
mixta sobre llançaments que impulsa
l’Ajuntament de Barcelona, dins del
grup de treball per a la mobilització
d’habitatges buits.
Hem participat al recompte nocturn de
persones en situació de sense sostre a
Barcelona organitzat per Arrels
Fundació el 26 de maig.

Alma: “Estar aquí me hace sentir que tengo un hogar”.

Els comptes clars

Despeses
Habitatge

Hem ingressat 1.093.401,58€. Per altra banda hem tingut una
despesa de 1.074.829,87€ que s'ha destinat majoritàriament
al programa d'Habitatge, però també a Inserció laboral
i a l'estructura de l'entitat.

Inserció Laboral

18,3%

Estructura

58.297,55€

5,4%

196.828,93€ 18,3%

5,4%
76,3%

Despeses Habitatge

Ingressos
Prestació de serveis 715.462,04€ 65,4%
Donatius privats

156.119,32€ 14,3%

Subvencions

207.248,49€

19%

14.571,73€

1,3%

Altres ingressos

819.703,39€ 76,3%

Llar Ronda

1,3%

14,3%

Pensió Social

10,8%

19%

Llars Compartides
65,4%

19,4%

53,5%

88.170,13€ 10,8%
159.240,70€ 19,4%
66.899,26€

8,2%

Gestió d’habitatge 438.373,58€ 53,5%
Projecte Enllaç

67.019,72€

8,2%

8,2%
8,2%

Total ingressos

1.093.401,58€

Total Despeses 1.074.829,87€

Moltes
gràcies!
per ajudar-nos a teixir
històries de vida!!

Crèdits:

Aquesta memòria ha estat possible gràcies
al disseny voluntari de la Clara Maynés
i el David Ramírez, les fotografies d’Arboix
Gutiérrez d’Audiovisualwedding
(www.audiovisualwedding.com)
El Centre de Normalització Lingüística de
Barcelona n’ha fet la revisió lingüística.
David Serra
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Contacte

Fundació Privada Mambré
C/Nàpols 133, 3er pis
08013 BARCELONA
93 3021981
fmambre@fundaciomambre.org
www.fundaciomambre.org
@FundacioMambre

Organitzacions i institucions amb les que
treballem conjuntament:

Arrels Fundació, Assís Centre d’Acollida, Companyia
de les Filles de la Caritat, Serveis Socials Sant Joan de
Déu, Fundació Germà Tomàs Canet, Càritas
Diocesana Barcelona, Càritas Diocesana de Sant Feliu
de Llobregat, Creu Roja, Centre Català de Solidaritat
(CECAS), Punt de Referència, Fundació Hàbitat 3,
entitats participants al projecte Enllaç, entitats del grup
Barcelona del Programa Incorpora de la Caixa, Anem
per Feina, Punt de Treball, T’Acompanyem, Soplos en
el Viento, CAL-Xerrem, Alonso &CO, Fundació
Formació i Treball, Projecte Àngels (Roca i Pi), Trinijove,
CIEF, Xarxa Catalana d’Entitats que treballen per la
professionalització del Servei Domèstic, FAD, Serveis
Socials Municipals de l’Ajuntament de Barcelona, OPAI
(Oficina del Pla d’Assentaments Irregulars de
l’Ajuntament de Barcelona), Serveis Socials
Penitenciaris, Fundació Hàbitat3 i Foment de
l’Habitatge Social.

Institucions públiques que han cofinançat
les nostres activitats:

Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona
i Ajuntament de Barcelona.

Institucions i empreses que han donat suport
a les nostres activitats:

Obra Social la Caixa, Programa Incorpora, Fundació
Privada Roca i Pi, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
Fundació Creatia, Fundació Puig- Corporación EXEA,
Grupo Mémora, Villa Reyes SL, Catalana Occident,
TWO Sarrià, Cementos Molins SA, , Pirelli Neumáticos
SL, Fundació Agbar, ESADE Fundación, GJM SA,
Terasaki Electronic, Realtor Gestión SL, Agefred SL,
Velamen SA, Merchlinceo, Cafès Pont i Grupo Godó.

Moltes gràcies a les persones propietàries
que ens cedeixen o l oguen un habitatge.

Nous reptes 2016

#Objectiu60llars
www.fundaciomambre.org/objectiu60llars
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