MEMÒRIA I BALANÇ SOCIAL 2020

OBJECTIUS GLOBALS

Front social davant
la covid-19
El 2020 ha estat un any molt dur. Un any sense precedents marcat per la crisi
sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia de la covid-19. Davant
d’aquest escenari excepcional, des del primer moment, a l’Associació Benestar i
Desenvolupament ABD hem treballat per construir un front social i evitar, així,
conseqüències encara més devastadores per a les persones que es troben en
situació de vulnerabilitat.
Amb la covid-19, ens hem vist interpel·lades per l’emergència que viuen les
famílies i les persones que atenem a l’entitat. El compromís amb totes elles ens
va fer adaptar molt ràpidament a l’atenció telemàtica, per no deixar a ningú sense
cobertura. A més, hem impulsat nous recursos:
Centre de primera acollida per a persones sense llar amb addiccions.
Dispositiu d’acollida d’emergència social dirigit a famílies en situació
de vulnerabilitat.
Equips especialitzats en covid-19 als serveis d’atenció a domicili i
a les residències.
Quatre pisos per a famílies monomarentals.
Campanya de donacions #Joetveig, per a donar suport econòmic a
les famílies que no tenen cobertes les necessitats bàsiques.

Plou sobre mullat
L’excepcionalitat del moment ha fet aflorar la vocació que portem a dins en la seva
màxima expressió. Professionals, persones voluntàries i totes les que formem part
de la base social de l’entitat hem bategat plegades amb el mateix ritme i en la
mateixa direcció. Juntes hem treballat per garantir els drets socials. Hem atès la
urgència sense oblidar l’activisme, l’empoderament de les persones i l’ajuda mútua.
La pandèmia ha accentuat les desigualtats sistèmiques. Plou sobre mullat. Les
incerteses globals del 2020 i dels anys que venen requereixen respostes properes,
acollidores, compartides i solidàries que garanteixin drets, que disminueixin
desigualtats i que ens condueixin al món que volem.

Gairebé quaranta anys
de compromís social
L’Associació Benestar i Desenvolupament ABD és una
organització no governamental i sense ànim de lucre que
té els orígens a la dècada de 1980, quan el consum de
drogues i la pandèmia de la sida van fer estralls entre la
població jove. En aquest context, un grup de persones
professionals i voluntàries es van organitzar per oferir
atenció a les persones consumidores, a les seves
famílies i a l’entorn veïnal més proper. Avui seguim
treballant per reduir les desigualtats i la vulnerabilitat
social i sanitària a través d’un ampli ventall d’accions.
L’acció social d’ABD és transversal, perquè estem al
costat de persones i de comunitats que viuen situacions
tan diverses com ara discapacitat intel·lectual, problemes de salut i de salut mental, manca de béns bàsics
—com ara l’habitatge o l’energia—, violència masclista
o maltractament infantil, el simple fet de fer-se gran o
de migrar a un altre país, consum de drogues, discriminació per gènere, ètnia o origen, o manca d’accés a
serveis o a una feina.

Estratègies comunes per a abordar
els grans reptes socials
El nostre propòsit és contribuir a l’enfortiment de
les persones, dels col·lectius i de les comunitats que
pateixen processos d’exclusió, i potenciar-ne les capacitats i defensar-ne els drets. Creiem en la necessitat
d’elaborar estratègies comunes, i és per això que ABD
s’ha adherit a l’Agenda 2030, un projecte integral i
multidimensional que proposa un seguit d’objectius de
desenvolupament sostenible per a aportar el nostre gra de
sorra als reptes socials i conduir-nos al món que volem.

Missió

Creació i gestió contrastada
de processos i serveis
centrats en les persones i en
les comunitats per facilitar-ne
l’empoderament i enfortir-ne
el paper actiu a l’hora de
generar igualtat social i
benestar personal i col·lectiu.

Visió

Entitat promotora i referent
d’un model de tercer sector
que es caracteritza per:
Valors ètics en l’ús dels
recursos i pel que fa al
tracte envers les persones
i els col·lectius, les
comunitats i l’administració.
Gestió eficient dels
programes finançats amb
fons públics i privats.
Vehicle del compromís social
de la ciutadania i del model
de convivència solidària.
Promoció i defensa dels
drets i les responsabilitats
de les persones i els
col·lectius més vulnerables
i en risc d’exclusió social.

Valors

Ètica i transparència.
Professionalitat.
Creativitat, innovació
i qualitat.
Respecte i convivència.
Compromís social i defensa
de drets.
Objectivitat i acreditació.
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Durant la crisi de la covid-19 vam engegar la campanya
#Joetveig per donar suport econòmic a famílies que durant
els moments més difícils de la pandèmia no podien subsistir
amb un mínim de dignitat i autonomia. La iniciativa es
manté activa, perquè passa el temps i el desplegament de
les administracions no arriba ni a totes les persones ni
de manera suficient.
Entra al web yositeveo.org i veuràs en què es pot transformar
la teva aportació.

COL·LABORA

Actuació local, horitzó global
FI DE LA
POBRESA

FAM
ZERO

SALUT
I BENESTAR

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

IGUALTAT
DE GÈNERE

ON SOM?

244 persones en situació d’exclusió
residencial es beneficien de programes
d’habitatge social. Garantint-los-hi l’accés,
en reduïm la vulnerabilitat.

429 persones grans viuen en
residències i habitatges amb servei
de suport, cosa que fomenta el dret a
l’autonomia d’aquest col·lectiu.

36.537 persones assessorades
en programes de detecció i reducció de
la pobresa energètica i de millora de
l’eficiència energètica.

8.072 accions socials desenvolupades
amb l’objectiu de garantir l’accés i
el dret a l’energia de llars en situació
de vulnerabilitat.

512 persones en situació de
vulnerabilitat han tingut accés a béns
de primera necessitat mitjançant
economats solidaris.

40.350 quilos d'aliments s’han
repartit per garantir el dret a una
alimentació sana, nutritiva i suficient.

1.125 persones en itineraris d’inserció
social i laboral mitjançant programes
d’orientació, formació i prospecció.

Promoció de projectes d’innovació
sobre sobirania alimentària i sobre moda
ètica, en el marc de l’economia solidària
i l’emprenedoria social.

5.381 persones en tractament
per abús de substàncies i 8.764 en
programes de prevenció de consum
d'alcohol i altres drogues.

1.969 persones grans ateses
en centres de dia, residències i serveis
d’atenció domiciliària que promouen la
salut i l’autonomia.

159 persones amb discapacitat
intel·lectual ateses per promoure la
inclusió social, garantir la igualtat
d’oportunitats i reduir les desigualtats.

22.218 persones de 102
nacionalitats diferents ateses
en programes de migració, protecció
internacional, refugi, traducció i
mediació intercultural.

21.191 famílies en espais de
trobada en què es promou la vinculació
afectiva, l’intercanvi d’experiències i la
mediació familiar.

13.640 joves han participat en tallers
de salut sexual, de prevenció d’addiccions, de no-violència, de coeducació, de
LGTBIQ+ i d’interculturalitat.

67 campanyes i accions
comunicatives de transformació social
amb l’objectiu de construir ciutats i comunitats sostenibles, inclusives i participatives.

7 projectes d’empoderament
comunitari dirigits a fomentar
la inclusió social, la sostenibilitat i la
resiliència mitjançant l’esport, l’agroecologia, la tecnologia i l’acció voluntària.

2.994 dones i les seves filles i fills
víctimes de violència de gènere en processos
de recuperació, atenció psicoeducativa i
empoderament feminista.

777 mares en context de risc social
s’involucren en programes de criança
positiva mitjançant l’atenció psicosocial i
el reforç del vincle en la primera infància.

Som presents en 121 plataformes,
10 de les quals són internacionals, una
aliança per a la transformació social.

Hem executat 8 projectes
internacionals amb 12 països per
promoure l’intercanvi de coneixements
i la innovació social.
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Les nostres respostes

Infància, famílies i
igualtat de gènere

Atenció a la infància en situació de
vulnerabilitat social.
Espais de criança i petita infància.
Suport a les famílies.
Intervenció multifamiliar i comunitària.
Violència de gènere.
Tallers d’equitat de gènere.
Atenció psicològica, socioeducativa i
de suport a l’ocupació.
Pisos maternoinfantils.

Drogues i salut

Reducció de riscos i de danys.
Atenció a les drogodependències.
Prevenció en adolescents i joves.
Salut mental.
VIH-sida.
Discapacitat
Salut sexual.

intel·lectual

Pobresa i inclusió

Ocupació i inserció laboral.
Emprenedoria social.
Habitatge digne.
Distribució alimentària bàsica.
Dinamització comunitària.
Assessorament energètic.
Migracions i mobilitat
internacional.
Prevenció en salut sexual,
afectiva i reproductiva.
Interculturalitat i diversitat.

PROJECTES
INTERNACIONALS

Atenció diürna i residencial.
Integració laboral i social.
Ocupació terapèutica.
Promoció de l’autonomia
personal. Diversitat i tracte
individualitzat.
Suport a les famílies.
Integració i participació
en l’àmbit comunitari.

Promoció de l’autonomia
i envelliment digne

Atenció residencial i diürna.
Habitatges amb serveis per a persones grans.
Suport a les famílies i als cuidadors i cuidadores.
Equipaments socials per a persones grans.
Espais de diàleg per a persones joves sobre
el bon tracte i l’envelliment.
Prevenció de la soledat no desitjada.

Dimensió domiciliària

Serveis d’Atenció Domiciliària SAD.
Detecció de situacions de risc i vulnerabilitat,
i intervenció.
Innovació tecnològica, Eldcare.
Alfabetització digital.
Recerca i desenvolupament.
Potenciació de la xarxa comunitària.

Fashion for Inclusion

EmpoweROMAent

Cope&Hope

Wise Wild World

Eu3Digital

Food Relations

Conflict as an opportunity

SCANNER

T’hi sumes?

Grup ABD:

Institucions compromeses

Entitats col·laboradores

Comissió Europea
Ministerio de Derechos Sociales
y Agenda 2030
Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social
Pacto de Estado contra la Violencia
de Género
Generalitat de Catalunya
Comunidad de Madrid
Generalitat Valenciana
Junta de Andalucía
Govern de les Illes Balears
Diputació de Barcelona
Agència de Salut Pública de Barcelona
Madrid Salud
Servei d’Ocupació de Catalunya
Agència Catalana de Joventut
Ajuntament de Barcelona
Ayuntamiento de Madrid
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de Cunit
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament del Pont de Suert
Ajuntament de Torrent
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Ayuntamiento de Arroyomolinos
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Consell Comarcal del Bages
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça
Distrito de Salamanca de Madrid

Obra Social "La Caixa"
Fundación Montemadrid
Fundación Mútua Madrileña
Gilead
Fundación HSF
Fundación Ordesa
Lafede.cat
Fundació Banc dels Aliments de
Barcelona
Associació Cívica La Nau
Nutrició sense Fronteres
Eurolliga de Bàsquet
BonÀrea
Eurofitness Perill
Banc de Roba d’AEMA
Nostrum
Banc Farmacèutic
Programa UPC Reutilitza
Pont Alimentari
AAEPFM COAC
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana
Farmàcia Blanc
Marisol Perfumeria
Miriva
Martinrea Honsel Spain, SLU
Mascarillas Solidarias Madrid
Quretex
Basar Jiang
FEATE
Col·legi Oficial d’Infermeres i
Infermers de Barcelona
Col·legi Oficial d’Infermeres i
Infermers de Lleida

També volem fer un reconeixement
a totes les persones anònimes que
al llarg del 2020 han fet donacions
econòmiques i de material que han
resultat imprescindibles per a
millorar l’atenció a les persones
usuàries de l’entitat.

abd.ong

abd@abd-ong.org
Tel. 93 289 05 30

