Memòria

Benvinguda

U

s presentem la memòria del Cub Infantil Juvenil Sanfeliu – Sant Ildefons de l’any 2018.
Hi trobareu, de forma resumida, la feina realitzada per a les persones i els barris
de Sanfeliu de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat i de Sant Ildefons de Cornellà
de Llobregat.

Durant aquest any, 3.996 persones han participat dels nostres projectes i activitats. La
defensa del lleure educatiu i inclusiu, el dret al joc, els espais d’escoles de ciutadania i la formació
de les persones han marcat molt les línies d’actuació que hem desenvolupat.
Tot això ha estat possible gràcies al treball en equip del personal de l’entitat conjuntament
amb les organitzacions privades i administracions públiques amb les que hem sumat complicitats i apostes conjuntes.
La Proximitat i la Confiança són els grans valors que ens identifiquen. El Títol de Distinció
Ciutadana de L’Hospitalet ha estat un reconeixement a la tasca que realitzem dia a dia des
de fa més de 40 anys. Un guardó que ens motiva a continuar treballant per la defensa de la
igualtat d’oportunitats i la qualitat de vida de les persones i els barris.

Qui Som
Ens definim com una entitat socioeducativa
d’utilitat pública que desenvolupa els seus
projectes amb infants, joves i famílies.
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Les grans dades

2018

Missió

Visió

Educar en valors a infants, joves
i famílies en el seu temps de lleure,
i esdevenir un espai de formació o
participació comunitària amb
voluntat de transformació i
inclusió social

Volem ser un referent en la intervenció
socioeducativa amb infants, joves i
famílies en situació de risc social a
l’Hospitalet de Llobregat i Cornellà de
Llobregat, amb el compromís de treballar
per la millora de la seva qualitat de vida,
defensant els seus drets i oportunitats,
i contribuint a una societat més justa i
solidària

PERSONES ATESES
Infància,
adolescència
i família

847

Projectes
comunitaris

679

Serveis
educatius

Total

2470
3996

Valors

• Proximitat i confiança
• Transparència
• Compromís social
• Igualtat d’oportunitats
• Incidència social

EQUIP

44

Persones contractades

50

Persones voluntàries

17

Persones en pràctiques
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La nostra

intervenció
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIA
Petita infància
• Acompanyament i orientació a les famílies
en els processos de criança.
• Foment de l’estimulació dels infants a través
d’un Espai lúdic i d’experimentació.
• Espai de construcció de xarxes relacionals
i de suport entre les famílies.

Adolescents i joves

Infància
• Foment del lleure educatiu i inclusiu.
• Activitats d’aprenentatge, lúdiques, d’interacció
amb els altres i de participació a la comunitat.
• Suport a l’escolarització.
• Adquisició de competències personals
i socials.

Famílies

• Acompanyament i tutorització.
• Enfortiment de les competències per a la vida
adulta.
• Foment de les relacions entre iguals i la comunitat.
• Suport a l’escolarització, orientació i prevenció
de l’absentisme i el fracàs escolar.

• Acompanyament i orientació a les famílies en
els processos de criança i educació.
• Espais que contribueixen a teixir relacions
socials i xarxes de suport.
• Foment de la participació activa en les accions
comunitàries.

PROJECTES COMUNITARIS

SERVEIS EDUCATIUS

• Promoció de la cohesió social i la convivència.
• Enfortiment de les xarxes veïnals
i comunitàries.
• Foment de l’associacionisme i el voluntariat.
• Formació en competències lingüístiques.
i aprenentatges TICs.
• Recursos a l’orientació i la inserció al món
laboral.
• Promoció del valor educatiu del joc i el lleure.

• Promoció d’activitats de lleure educatiu
i inclusiu.
• Promoció dels hàbits saludables i cobertura
de necessitats bàsiques.
• Promoció dels drets de la infància
i l’adolescència.
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44

Participants

Llaços: Espai Familiar

Projecte d’intervenció integral a la
petita infància i les seves famílies

356

Club Infantil

Projecte d’acompanyament a l’infant
en el seu procés de desplegament vital

Participants

60

Participants

Petita
infància

Centre Obert

Projectes de lleure socioeducatiu

106

Participants

Infància

El Petit SI

Projecte d’acompanyament
a l’infant en el seu procés
de desplegament vital

30

INFÀNCIA,
ADOLESCÈNCIA
I FAMÍLIA

Adolescents
i joves

Participants

Projecte juvenil centrat
en l’orientació i la inclusió

189

Casal Jove

Participants

23

Participants

Activitats
de vacances

456
Participants

Famílies

4

Accions
participatives

40 112
Famílies

Participants

7

Accions
formatives

64
Famílies

45
Famílies

En Ruta: Projecte
Preventiu Juvenil

Projectes socioeducatius
i dinamització juvenil

Dinamització Juvenil

Projecte de formació i foment
de la participació i l’autogestió
juvenil

Activitats de vacances

Projecte de lleure socioeducatiu
Casals, Colònies i Campaments

Taller de participació

Projecte d’apropament a l’acció comunitària

Xerrades i formació

Projecte de formació a les famílies

Eixam

Projecte de foment de
la parentalitat positiva
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PROJECTES
COMUNITARIS

109

Adults
participants

26

Anem per
feina

Espai lúdic
a les escoles

Òmnia

Projecte transversal
d’aprenentatge i
apropament a les TICs

30

Infants
i joves

Participants

5

Projecte lúdic al servei
dels centres educatius

Tallers
realitzats

99

420

Activitats
obertes
al barri

5

Projectes
realitzats

96

Fem barri

Projectes d’enfortiment
de la cohesió social
i la convivència

Llengües

Projecte d’acollida i
coneixement de la llengua

Participants

Projectes d’aprenentatge
i servei

Escoles

Projectes educatius que combinen
aprenentatges i serveis a la comunitat

SERVEIS
EDUCATIUS

162

2201

Participants

Participants

Menjador escolar
Pablo Neurda

Gestió integral del menjador

44

Participants

Educa’t saludablement
RAI ESO

Projecte de millora de l’alimentació
dels joves que cursen l’ESO en
situació de vulnerabilitat social
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Matins de joc.
Ludoteca
municipal El Dau

Servei municipal educatiu i
lúdic adreçat a les escoles

63

Participants

Ludoteca municipal El Dau
Servei municipal educatiu i lúdic

19

Escoles

Els nostres comptes
Comptes auditats per Salvador Montés Carné

Donacions i altres

Altres

49.943,50 €

19.368,11 €
4%

2%

32%
42%

66%

54%

INGRESSOS

Subvencions

387.505,58 €

Vendes i serveis

483.423,77 €

DESPESES

Serveis

292.641,78 €

Personal

612.207,05 €

Treball en xarxa
El nostre treball s’enforteix amb el treball en xarxa,
és la suma de tots i totes que produeix resultats més satisfactoris
TREBALLEM CONJUNTAMENT AMB
• Xarxa Socioeducativa del Barri Sanfeliu
• Consell Districte 1er., L’Hospitalet
• Associació de veïns Barri Sanfeliu
• Comissió de festes Barri Sanfeliu
• Comissió de festes Barri Sant Ildefons
• Consell Municipal de Serveis Socials, L’Hospitalet
• Consell de ciutat L’Hospitalet
• Xarxa de criança 0-12 anys, L’Hospitalet
• Consell Comunitari de la infància i l’adolescència, Cornellà de Llobregat
• Taula d’infància i l’adolescència, Cornellà
• Centre de informació i Recursos de les Dones, Cornellà
• Serveis d’orientació i acompanyament a les famílies, Cornellà
• Pla Educatiu Entorn, Cornellà
• Observatori de la infància de l’Hospitalet
• Espai de Ciutadania L’Hospitalet
• Fundació Orienta
• Fundació Cassià Just
• Centres d’educació primària i secundària L’Hospitalet-Cornellà
• Equips bàsics d’atenció primària L’Hospitalet-Cornellà
• Equip d’Atenció psicopedagògica Cornellà
• Ajuda en acció
• Drecera
• ABD( Associació Benestar i Desenvolupament)
• Eduvic
• Càritas
• Taula d’ Entitats de lleure de Cornellà
• CRAJ ( Centre de recursos juvenils)
• Els Alps ( Centre residencial d’estada limitada )
• Associació Anàdromes
• Adecco
• Meditempus
• FOTO•0VIVA
• Arxiu Municipal de L’Hospitalet
• Oficina de Treball – L’Hospitalet • La Farga
• Xarxa omnia
• Bloglhosfera

FEDERATS

SUPORT I COL·LABORACIÓ
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C/ Emigrant, 25 baixos, 08906 L’Hospitalet de Llobregat
Avda/ Sant Ildefons, 6, 08940 Cornellà de Llobregat
93 3383913
club@sanfeliu-santildefons.org
www.sanfeliu-santildefons.org
@clubsanfeliu_si
Club Infantil Juvenil Sanfeliu - Sant Ildefons

