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EL 2021 EN
DADES
257

INFANTS I JOVES PARTICIPANTS

149
303

5

FAMÍLIES IMPLICADES

PADRINS I SUPORT SOCIAL

43
5
5

4

PADRINS SOLIDARIS
ACTES DE RECAPTACIÓ DE FONS
CONVENIS AMB FUNDACIONS, ENS
PÚBLICS, EMPRESES,...
CONVENIS FORMATIUS

ADULTS ATESOS

PROFESSIONALS CONTRACTATS

1 1 PERSONES EN PRÀCTIQUES
94

VOLUNTARIS

COMUNICACIÓ

6 5 0 m'agrada
2 7 3 seguidors
8 0 1 seguidors
6 impactes en mitjans

de

comunicació

PÀGINA 04

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA NOU QUITXALLES

QUI SOM
L’Associació Educativa Nou Quitxalles és fruit del treball de molts
veïns i veïnes dels barris de Bellvitge i
Gornal, situats a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat. L’associació
neix heretant quatre dècades d’un esperit
de servei per part de molts joves i professionals que des dels anys 70
van iniciar una marxa amb l’única
finalitat de millorar les seves vides i les dels seus veïns.
La realitat social del territori, les característiques socioeconòmiques
de la seva població i la contínua
implicació dels veïns i veïnes per a intentar donar solucions, són
generadors d’un model associatiu que
combina accions socioeducatives amb accions de solidaritat i ajuda
mútua.

MISSIÓ
Treballem per acompanyar a infants i joves que es
troben en situació de vulnerabilitat, amb especial
atenció als que han patit una pèrdua significativa a
la seva vida. Entenent el concepte “pèrdua” en el
sentit més ampli de la paraula: desnonaments, país
d’origen, família, salut, ritme escolar, etc.

VISIÓ
La nostra visió és promoure programes educatius i
socials que garanteixin espais de protecció i
d’acompanyament a infants i joves.
Volem fomentar la participació a través de beques i
ajuts fruit de la co-responsabilitat de diferents
administracions i organitzacions privades.

VALORS
-Eduquem en valors!
Promovem una educació en valors humanistes i cristians com a
eina per a transformar les relacions socials i millorar la societat.
Eduquem per la justícia, la solidaritat i la no discriminació.

-Acció social s.XXI
Fem protagonistes als infants i joves de la seva cura i dignitat
com a persones responsables; i treballen per construir una
societat a on les persones siguin el punt de referència de totes
les accions de la comunitat. Volem ser un reflex de la societat
actual estimulant els valors d’una societat democràtica. Hem de
poder donar la nostra opinió personal, sense adoctrinar.

-La nostra salut
Atenem als infants i joves donant suport a les seves necessitats
en relació a la millora de la seva salut. Treballem posant
l’accent en la prevenció en el camp de la salut emocional i la
salut nutricional.

-Família som tots i totes
Acompanyem i orientem a les famílies dels infants i joves per
millorar les situacions. Ampliem el concepte de família i la fem
més extensa amb la promoció del concepte simbòlic Família
Juanitos i garantim més recursos i ajudes per als infants.
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QUÈ FEM
ÀMBIT EDUCATIU
INFANTS ATESOS
Tallers 360
34

Reforços escolars
61 infants

Casal infantil
52 infants

Casal Jove i TEA
43 infants

NOU QUITXALLES

Els nostres projectes i serveis responen a
les necessitats i inquietuds que mostren
els infants, joves i famílies del entorn.

El casal infantil i el casal jove són
espais de lleure educatiu que es
duen a terme durant la setmana en
horari extraescolar.
En aquest apartat també s'inclouen
els Talleres 360, que es realitzen
amb alumnes del institut escola
Gornal en horari lectiu.
Els reforços escolars i els tallers
d'estudi assistit són espais
d'atenció integral que treballen per
a estimular les habilitats
intel·lectuals i competències
socials i proporcionar capacitats a
infants i joves entre els 8 i 16 anys
per tal que puguin adaptar-se i
conviure en una societat canviant.

SÓN
132
LES
FAMILIES
IMPLICADES EN AQUEST
ÀMBIT

HAN INTERVINGUT 39 PERSONES
ENTRE PROFESSIONALS, PERSONAL
EN PRÀCTIQUES I VOLUNTARIS
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ÀMBIT SOCIAL
PAREM TAULA-RAI ESO

REBOST SOLIDARI

Han participat 44
joves del programa.

293 persones s'han
beneficiat del
programa.

Un total de 36 famílies

Un total de 118
famílies

Han intervingut 10 persones
entre professionals, personal en
pràctiques i voluntaris

Han intervingut 47 persones
entre professionals, personal en
pràctiques i voluntaris

ARA TOCA TREBALLAR
Parem Taula-RAI ESO
80 beneficiaris

303 persones s'han
beneficiat del
programa.
Un total de 9 empreses
estan vinculades al
programa
Han intervingut 20 persones
entre professionals, personal en
pràctiques i voluntaris

Rebost Solidari
293 beneficiaris

Ara Toca Treballar
303 beneficiaris
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ÀMBIT LLEURE
L'educació al temps de lleure és
un espai de gran importància per
a la socialització dels menors.

INFANTS ATESOS

Esplai
118 infants

Colònies i campaments
126 infants

Casals de vacances
147 infants

És un espai on es consciencia
sobre el medi ambient i la
necessitat de tenir-ne cura; es fan
sortides, casals, campaments i
colònies on la natura és la
protagonista.

SÓN 97 LES FAMILIES
IMPLICADES EN AQUEST
ÀMBIT

HAN INTERVINGUT 42 PERSONES
ENTRE PROFESSIONALS, PERSONAL
EN PRÀCTIQUES I VOLUNTARIS
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CAMPANYES, ACTES I
ESDEVENIMENTS
CAMPANYA DE JOGUINES

ARMARIS SOLIDARIS

Gràcies a la col·laboració de voluntaris,
comerços, empreses i treballadors, aquest any
vam poder repartir joguines i regals a prop de
95 infants i joves.

El projecte ha donat suport a 33 infants de 0 a
3 anys, un total de 19 famílies. El programa
reparteix aliments i productes d'higiene
adreçats a petita infància.

RECAPTE D'ALIMENTS
Al llarg del 2021 es van fer diferents
campanyes per tal de recaptar aliments i
donar suport a famílies que encara no
s'havien recuperat de la crisi de la COVID-19.
Agraïm al Banc dels Aliments les seves
donacions i a totes aquelles persones que van
aportat aliments de manera desinteressada.

NIT D'ESTELS SOLIDÀRIES
Un any més es va celebrar la Nit d'Estels
Solidàries, un esdeveniment que premia i
agraeix el suport rebut per part de persones,
entitats o empreses als nostres projectes.
Aquest any van ser 15 els reconeguts, no ens
cansarem mai de donar-vos les gràcies.
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ELS COMPTES
Donatius particulars
3.4%
Recursos propis
8.5%

Entitats públiques
28.3%

INGRESSOS
140.453,32 €
Agraïm especialment la col·laboració
d'entitats privades i particulars que
han volgut formar part del nostre
projecte.

Entitats privades
59.8%

DESPESES
138.335,08 €

Despeses de personal
36.5%

La diferència entre els ingressos i
les despeses es reinverteix en els
projectes del següent any.

Altres despeses i explotació
63.5%
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TRANSPARÈNCIA
Entitat

Programa

Subvencions

Generalitat de Catalunya

Programes socials

29.018,58 €

Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat

Programes socials i educatius

10.675 €

Fundació Pere Tarrés

Beques i conveni anual

51.890,12 €

Fundació Creatia

Programa “Parem Taula”

2.100 €

Fundació Probitas

Programa “Parem Taula”

23.979,12 €

Obra Social “La Caixa”

Programa “Ara Toca Treballar”

6.000 €

Donacions i altres ingressos

"És imprescindible la col·laboració
tant d'entitats públiques com
d'entitats privades per tal que els
projectes surtin endavant".
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EMPRESES, ADMINISTRACIONS
I ENTITATS AMIGUES

Gràcies a tots i totes per confiar en els nostres projectes
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