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fundació

MEMÒRIA

2018:
UN ANY AMB

NITS

127.398
Hem ofert una llar a 563 persones

en 218 recursos residencials: 127.398 nits de descans

i tranquil·litat per a persones allotjades

als habitatges de Mambré.
L’exclusió residencial i el sensellarisme continuen essent un problema
social que no remet malgrat els recursos públics i privats esmerçats. L’escassetat d’habitatge públic no permet frenar la pujada especulativa de
preus al mercat de lloguer privat amb augments del 7% de mitjana a
Catalunya el darrer any.
Al mateix temps, el món laboral registra altes taxes d’atur i es precaritza
amb sous baixos, contractes de temporalitat curta i jornades parcials. El
preu mitjà del lloguer a la ciutat de Barcelona va arribar a 929,57€ de
mitjana el 2018 i supera el salari mínim interprofessional i la Renda
Garantida de Ciutadania.
En aquest context, cada vegada més persones no poden gaudir d’una
vida digna amb les necessitats bàsiques cobertes, entre elles l’habitatge.
Les persones afectades per situacions de sensellarisme veuen restringides cada vegada més les possibilitats d’accedir a un habitatge. Fins i tot,
rellogar una habitació és inassumible, mentre que falten habitatges d’inclusió en què les persones puguin rebre suport per fer front a altres factors de vulnerabilitat social que els afecten i habitatges de plena autonomia on viure lliurement i amb seguretat.

L’ANY EN XIFRES

A Mambré, rebem diàriament múltiples demandes d’habitatge i/o allotjament, per part d’entitat socials i de serveis socials municipals. Demandes creixents de grups socials cada vegada més diversos afectats per l’exclusió residencial que ens obliguen a buscar solucions innovadores i
justes per tal de poder oferir llars segures, estables i assequibles a les persones més vulnerables i excloses de la nostra societat. Aquesta ha estat i
és l’ànima del nostre programa Cohabitatge, un dels programes amb
més creixement durant 2018, i de la cessió d’habitatges a entitats socials
que implementen metodologies Housing First o Housing Led.

%

Habitatge
218 Recursos residencials
563 Persones allotjades
127.398 Nits d’allotjament

SIL

111 Persones ateses
39 Contractes laborals
47 Empreses contactades

Persones Ateses
513 Homes
133 Dones
28 Menors d’edat

Equip

20 Professionals
16 Voluntaris
13 Empreses participants
a la campanya de Nadal

VISIÓ
MISSIÓ
VALORS
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

Llar Ronda
Amb el suport de professionals.

27 Places allotjament
50 Persones allotjades

Llar Mambré
Per a casos d’urgència de curta estada.

22 Places allotjament
48 Persones allotjades

Enllaç
Per a persones procedents de l’àmbit penitenciari.

14 Entitats treballant en xarxa
3 Habitatges
38 Persones allotjades

Llars Compartides
Un entorn acollidor i estable amb suport educatiu de baixa intensitat.

7 Habitatges
35 Persones allotjades

Cohabitatge
Habitatge compartit a llarg termini per a persones amb autonomia
personal i social

32 Habitatges
84 Persones allotjades

Habitatges de gestió
externa
Habitatge gestionat 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.

165 Habitatges
308 Persones allotjades

SIL
Ajudem en la incorporació al mercat laboral, junt amb l’habitatge
imprescindibles per a poder assolir l’autonomia personal.

111 Persones ateses
47 Empreses col•laborades
39 Contractacions

TREBALLEM

CADA DIA
PER ACONSEGUIR

127.398

MÉS NITS
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 17 de maig i en
el grup de treball d’habitatge impulsat per aquesta mateixa
xarxa.
Hem continuat formant part del grup de treball del dret a
l’habitatge i energia de la Taula del Tercer Sector Social de
Catalunya.
Formem part de la permanent de la Xarxa d’Habitatges
d’Inclusió de Barcelona (XHlB).

NITS

Formem part del Consell de Benestar Social i del Consell de
l’Habitatge 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 som membres de la Taula Sense Llar de Badalona.

INGRESSOS
i DESPESES

2018
Ingressos

Prestació de serveis

1.297.119,30 €

65,0%

Subvencions

517.811,44 €

25,9%

Donatius privats

145.738,82 €

7,3%

Altres ingressos

35.314,19 €

1,8%

1.485.714,28 €

79,2%

61.005,87 €

3,3%

329.042,86 €

17,5%

93.994,61 €

6,4%

145.775,47 €

10,0%

Projecte Enllaç

55.669,13 €

3,8%

Llars compartides

50.352,99 €

3,5%

Cohabitatge

170.302,77 €

11,7%

Habitatge extern

940.872,79 €

64,6%

Despeses
Habitatge
Inserció laboral
Estructura

Despeses Habitatge
Llar Ronda

AGRAÏMENTS

Llar Mambré

Institucions públiques que han co-finançat les nostres
activitats:
Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i
Ajuntament de Barcelona
Institucions i empreses que han donat suport a les nostres
activitats:
Càritas Diocesana de Barcelona, Obra Social la CaixaIncorpora, Barcelona Magic Line-Obra Social Sant Joan de
Déu, Fundació Privada Llegat Roca i Pi, Fundació Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau, Fundació Creatia, Fundació
Puig-Corporació EXEA, Grupo Mémora, Villa Reyes, Seguros
Catalana Occidente, Two Sarrià, Cementos Molins, Esade
Fundación, Fundació AGBAR, Merchlinceo, G.J.M., Agefred,
Velamen, Cafès Pont, Grupo Godó i Fundación Bufi y
Planas. Aquesta memòria ha estat possible gràcies al
disseny voluntari de la Clara Maynés i el David Ramírez.
Moltes gràcies a les persones propietàries i administracions
de finques que ens cedeixen o lloguen un habitatge.
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Encarem el nou any amb el repte de continuar incorporant habitatges a la nostra borsa
per ampliar l’oferta del programa Cohabitatge, fórmula d’accés a l’habitatge que s’ha
mostrat molt adequada per a aquelles persones que havien estat en situació de sensellarisme i han aconseguit recuperar la seva autonomia, malgrat tenir ingressos baixos i precaris.
Així mateix, la captació de nous pisos ens permetrà garantir un habitatge per a les persones més excloses. En aquests casos, l’habitatge és el punt de partida segur i estable per tal
que puguin fer front a la vulnerabilitat que pateixen en tots els àmbits de vida, amb el
suport i acompanyament social de les entitats que conformen Mambré.
Mirem al futur amb la ferma voluntat de trobar noves formes per incrementar l’habitatge
que oferim a les persones més vulnerables: rehabilitació d’habitatges i edificis en desús,
noves promocions, cessions d’ús flexibles...

