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2021 en dades

ens presentem

Qui som

La FJF és una entitat sense ànim de lucre de caràcter assistencial,
creada el 16 de desembre de 2003 i inscrita al registre de Fundacions
del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb
el número 1996.

Què fem

Allotgem
Oferim una llar a famílies –persones cuidadores– amb pocs
recursos econòmics, desplaçades del seu domicili habitual per a
acompanyar a un familiar ingressat o en tractament ambulatori
en un hospital de referència a Barcelona.

Acompanyem
Fem acompanyament presencial i telefònic setmanal a les
persones cuidadores que tenim allotjades. Gràcies al suport dels
voluntaris, hem pogut oferir el nostre caliu als familiars desplaçats
mentre es troben en la seva situació de trasbals.
Sensibilitzem
Donem a conèixer les dificultats de les famílies de malalts
desplaçades a través de la nostra participació en esdeveniments
de la ciutat i amb la implicació en l’educació, en l’assignatura
Aprenentatge i Servei Comunitari de secundària.

Per què ho fem

Volem que el cuidador estigui en les millors condicions per a poder
realitzar la seva tasca: tenir cura de la persona malalta. Cerquem
millorar el benestar físic i emocional de l’acompanyant, del pacient
i de la família extensa. Volem afavorir la seva estabilitat i millorar
la seva autonomia.

2021 en paraules de la presidenta

L’any 2021 a la Fundació hem augmentat
significativament l’activitat respecte de
l’any anterior; hem acollit un 28% més de
famílies respecte del 2020. Convivim amb
les conseqüències de la COVID-19: rebem
més sol·licituds i les famílies pateixen més
necessitats i incerteses.
Hem emprès nous projectes i n’hem recuperat
alguns d’abans de la pandèmia. Hem obert
dos pisos nous a Badalona on podem allotjar
a 7 famílies alhora.
Continuem afavorint les sinergies amb altres entitats i empreses
d’economia social. D’aquesta manera, les claus solidàries de
xocolata de Nadal o els embolcalls de les roses de Sant Jordi són
bons exemples de col·laboració i enriquiment mutu.
Volem agrair el suport de tots els qui formeu part de la Fundació:
entitats, socis, col·laboradors i voluntaris que feu possible la
nostra tasca. Gràcies a la vostra ajuda podem continuar duent
a terme tot el que trobareu recollit en aquesta memòria i que
fa possible millorar la realitat de les famílies de les persones
malaltes desplaçades.
Mar Yuste i Botey
Presidenta

Un testimoni: un nou voluntari

Me llamo Soufiane Bakkali, tengo 36 años y
soy marroquí. Llegué a Cataluña hace poco
más de tres años para poder mejorar mi
calidad de vida y la de mi familia, que sigue
en Marruecos.
Cuando llevaba dos años aquí, mi referente
tutelar me introdujo a la Fundación Jubert
Figueras. Empecé mi voluntariado con los
preparativos de Sant Jordi del año 2021. En la
FJF me sentía contento porque me sentía útil,
así que me ofrecí para seguir ayudándoles.
Desde entonces he colaborado en Sant Jordi, durante mis
prácticas de limpieza que pude hacer en la Fundación, en
tareas de mudanza de los pisos y con tareas de oficina como la
digitalización de las bases de datos.
Soy una persona trabajadora, pero paso mucho tiempo
desocupado. Así que cuando me proponen ayudar lo acepto
encantado.

en xifres

Dades econòmiques*

Distribució dels ingressos:

Distribució de les despeses:

Valor afegit no financer
És el valor de les cessions i hores donades pels voluntaris a la FJF.
Sense totes aquestes donacions, la nostra tasca no seria possible.
Preu de la cessió dels pisos: 49.080 €
Preu de la cessió de les habitacions d’hotel: 16.149 €
(preu calculat pels mateixos hotelers)

Preu de la donació de l’acció del voluntariat: 10.188 €

Treballem per l’assoliment dels
Objectius
de
Desenvolupament
Sostenible 2030 de l’ONU.
*Els comptes de la Fundació són auditats anualment per ALKAIN i RIBA Auditors, que certifica que els comptes
expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i la situació financera.
Consulta la nostra pàgina de Transparència.

moltes gràcies

Gràcies, col·laboradors!

La tasca que desenvolupem no seria possible sense el suport de persones,
empreses, institucions i una xarxa de col·laboració que ens ajuden a tirar
endavant.

Institucions

· Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC)
· Ajuntament de Barcelona
· Ajuntament de Badalona
· Diputació de Barcelona
· Generalitat de Catalunya

Empreses

· Atiram Hoteles
· Banc de Sabadell
· Barna Consulting Group
· Bonpreu i Esclat
· Catalonia Hotels & Resorts
· Henkel Ibérica
· Holaluz
· Hotel Villa Emilia
· Velamen SA

Entitats, Fundacions i Associacions

Donants
· Fundació Antoni Serra i Santamans
· Fundació Cares
· Fundació Cottet Mor
· Fundació La Caixa
· Fundació Pere Relats
. Fundació Institut Guttmann
· Monestir de Sant Pere de les Puel·les
· Acadèmia Ciències Mèdiques Catalunya i Balears - Premi Joaquim Bonal
Col·laboradors
· Apindep Ronçana S.C.C.L.
· FEMCET | Centre Especial de Treball de la Fundació Esclerosi Múltiple
· Fundació Topromi
· Som Fundació
· Universitat de Barcelona
· Xócala - Hi Som

Treball en xarxa

· Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
- Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores
- Xarxa d’Habitatges d’Inclusió
· CCF | Coordinadora Catalana de Fundacions - Comissió de l’Àmbit Social
· IES Jaume Balmes
· ECAS | Entitats Catalanes d’Acció Social
· FCVS | Federació Catalana de Voluntariat Social
· Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

