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La garantia del dret a un habitatge digne, segur i a llarg termini continua essent una
assignatura pendent a la nostra societat i, molt especialment per a les persones que es
troben en situació de sensellarisme. Les 621 persones ateses als habitatges de
Mambré al llarg de 2016 en són una de les evidències.

II

II acollida
Les dificultats d’accés al mercat laboral i la falta d’ingressos de les persones,
així com els alts preus dels lloguers representen obstacles i reptes alhora.
Els reptes permanents de buscar recursos i habitatges, i d’innovar en la
intervenció i inserció sociolaboral.
Al llarg de 2016 hem continuat entreteixint històries de vida i recursos
que han suposat oferir 98.069 nits d’allotjament a 621 persones, gestionar
151 habitatges, 41 contractes laborals i atendre 118 persones al Servei
d’Inserció Laboral.
Xifres que porten el nom del Juan Manuel, el Farid, el Ramón, el Jesús, el Luis,
la Sara, el Driss, el José Antonio, el Moses, l’Alí...
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• 130 recursos residencials
• 21 habitatges propis
• 621 persones ateses
• 98.069 nits d’allotjament

•118 persones ateses
• 41 contractes laborals
• 58 empreses contactades
• 51 persones formades
en competències professionals
• 31 persones formades en eines
de recerca de feina
• 46 persones formades
en idiomes

• 551 Homes
• 188 Dones
• 54% de persones ateses
de nacionalitat espanyola
• 11% de persones ateses
de la resta d’Europa
• 22% de persones ateses
d’origen africà
• 1% de persones ateses
d’origen asiàtic
• 12% de persones ateses
d’origen americà

II Equip

II

II Totals
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II Servei d’inserció laboral
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II Programa d’habitatge

• 15 professionals
• 19 persones voluntàries
• 16 empreses participants
a la Campanya de Nadal
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II 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, entitats socials dedicades a l’atenció a persones sense llar.

La nostra visió

Ser reconeguts a la societat com a entitat de referència en l’oferiment d’habitatge
digne, amb excel.lència en la seva gestió i servei.

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
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II llar

Llar Ronda

Llar Ronda
La Llar Ronda ofereix allotjament en pis compartit de caràcter
temporal.
50 persones han conviscut a les habitacions i espais comuns
de les tres plantes de la Llar Ronda.
29 places residencials que han garantit 8.775 nits
d’allotjament a persones sense llar.
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II seguretat

Farid

Llar Mambré
La Llar Mambré és un allotjament de curta estada amb suport
educatiu per a casos d’urgència per exclusió residencial.
Les 22 places de la Llar Mambré han acollit a 76 persones
(famílies, joves sense feina ni xarxa familiar, famílies
monoparentals, persones amb malaltia mental... ), i han garantit
5.559 nits d’allotjament.
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Ramón
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II compartir

Jesús

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 tres habitatges del projecte han garantit allotjament
a 38 persones amb un total de 3.637 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.

mambré

fundació

Sara
Luis

II amistat

II

Farid

Llars Compartides
Les Llars esdevenen un entorn estable, acollidor i a llarg
termini. Llaços que es reforcen per continuar caminant.
Llars Compartides ha acollit 45 persones de diferents
procedències, algunes d’assentaments irregulars de la ciutat
de Barcelona. 11.340 nits d’esperança i de compartir
històries de vida.
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II dignitat

Driss
José Antonio

Gestió d’habitatge extern
A través de les entitats de Mambré hem ofert 66.498 nits
d’allotjament a 282 persones.
Hem preparat i cuidat 131 habitatges per omplir-los
d’esperança i oferir una segona oportunitat a persones sense llar
i en risc d’exclusió social.
Ho hem fet conjuntament amb Arrels Fundació, Assís Centre
d’Acollida, la Companyia de les Filles de la Caritat, l’Orde
Hospitalari de Sant Joan de Déu i altres entitats socials.
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II confiança

Servei d’inserció laboral
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 la plena inclusió social.
Hem atès 118 persones a les quals hem ofert formació i
assessorament per a la recerca de feina.
Enguany hem col.laborat amb 58 empreses que han possibilitat
41 contractacions, oportunitats fonamentals per a la plena
inserció de les persones que hem atès.
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i també…
Hem participat al recompte nocturn de persones en situació de sense
sostre a Barcelona organitzat per la Xarxa d’Atenció a Persones
Sense Llar (XAPSLL) el 18 de maig i al grup de treball sobre Housing
First impulsat per aquesta mateixa xarxa.
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
i la pobresa energètica a Catalunya.
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.
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II Ingressos
• Prestació de serveis
• Donatius privats
• Subvencions
• Altres ingressos

1.032.781,96€
86.235,47€
281.587,46€
15.857,59€

72,9%
6,1%
19,9%
1,1%

II transparència
1.416.462,48€

II

II

II Total ingressos

II

II Despeses

• Habitatge
• Inserció laboral
• Estructura

1.048.619,17€ 76,2%
58.652,44€ 4,3%
268.218,04€ 19,5%
100%

II Total despeses

100%

II

Total
1.375.489,65€
II Despeses Habitatge
• Llar Ronda
• Llar Mambré
• Projecte Enllaç
• Llars compartides
• Gestió d’habitatge

II

Hem ingressat
1.416.462,48€.
Per altra banda
hem tingut una
despesa de
1.375.489,65€
que s'ha destinat
majoritàriament
al programa
d'Habitatge,
però també
a Inserció laboral
i a l'estructura
de l'entitat.

98.680,39€ 9,4%
144.217,39€ 13,8%
50.877,51€ 4,9%
127.320,22€ 12,1%
627.523,66€ 59,8%

1.048.619,17€
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II agraïment

Crèdits

Aquesta memòria ha estat possible gràcies al disseny voluntari de la Clara
Maynés i en David Ramírez i les fotografies de Juanjo Monforte i Eloi Vidiella.
Institucions públiques que han cofinançat les nostres activitats:
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Institucions i empreses que han donat suport a les nostres activitats:
Càritas Diocesana de Barcelona, Obra Social la Caixa-Incorpora, Barcelona Magic Line – SJD,
Fundació Privada Roca i Pi, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Fundació Creatia, Fundació
Bizcabar, 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, Agefred SL, Velamen SA, Merchlinceo, Cafès Pont, Trac Rehabilitació
d’edificis, Grupo Godó, Uttopy Design SL.

Moltes gràcies a les persones que han fet donatius a títol individual i a propietàries
i administracions de finques que ens cedeixen o lloguen un habitatge.
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Nous reptes 2017

II

II 10anysMambré
Mambré compleix 10 anys de trajectòria entreteixint històries de vida
i acompanyament. Una dècada d’innovació dedicada a aconseguir
una llar per a les persones més excloses. En aquest camí, 2017 esdevé
un moment d’avaluació de la feina feta i de definició de noves estratègies.

Contacte

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