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La fundació
La Fundació Privada Llars Compartides es constitueix l’any 2003 com entitat sense
afany de lucre, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de la gent gran mitjançant
una alternativa d’envelliment digne i autònom.

Missió
• Constituir i mantenir llars compartides adients per a les persones grans
interessades en aquesta alternativa d’habitatge permanent.
• Afavorir l’autonomia personal de les persones grans en un entorn compartit,
possibilitant un envelliment digne.
• Sensibilitzar els ciutadans respecte als problemes de la vellesa al nostre entorn.

El Patronat
El Patronat de la Fundació és l'encarregat de vetllar per la bona marxa de la mateixa
tant a nivell de gestió com a nivell econòmic.
A. Gómez Passolas
Lluís Martí
Agustí Gómez
Antoni Solaní

President
Vicepresident
Secretari
Tresorer

Vocals:
Andreu Rovirosa. Lluís Font. Jordi Riera. Manuel García. Montserrat
Fischer. Beatriz Cañizares. Valero Soler.
L’any 2013 la Fundació ha celebrat 4 reunions de patronat.

L’equip executiu

Patronat
Equip executiu del Patronat

Treball social

Comunicació/Captació de fons

Voluntariat
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Objectius
1. Constituir i mantenir habitatges compartides adients per a les persones grans
interessades en aquesta alternativa d’habitatge permanent.
2. Minimitzar el risc de vulnerabilitat de la gent gran promovent la seva autonomia
personal i envelliment actiu.
3. Divulgar i sensibilitzar a la societat sobre els problemes de la vellesa al nostre
entorn.
4. Fomentar la participació social i la creació de vincles associatius.
5. Incidir en les disfuncions del mercat immobiliari.

Programes
La Fundació Privada Llars Compartides realitza un treball transversal que permet oferir
una atenció integral als residents atesos a través de diferents línies d’acció:
• ACCIÓ SOCIAL
• ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ

Acció social
Una alternativa d’envelliment digne i autònom
Al llarg del 2013 hem treballat per a continuar acompanyant a les persones grans en
situació de vulnerabilitat i que pateixen les gran conseqüències de la soledat,
l’aïllament i la manca de recursos econòmics.

LES LLARS
Oferim la possibilitat de gaudir d'un habitatge adequat a:
•

persones grans que malgrat cobrar una pensió tenen dificultats per accedir
a un habitatge digne i/o accessible.

•

persones grans que pateixen solitud o manca de suport familiar.

Totes les peticions ateses venen derivades per els serveis socials municipals.
Actualment la Fundació gestiona 8 pisos a Barcelona i 1 a Badalona.
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EL VOLUNTARIAT
Cada llar té assignat un voluntari anomenat
delegat de llar, que sota la supervisió de la
treballadora social de la Fundació, és
l'encarregat de vetllar per la bona
convivència i benestar dels residents.
Un altre grup de voluntaris, els integradors
de barri, són els responsables de fomentar
la participació dels residents en el seu
entorn més pròxim, per conèixer les
activitats del barri i vincular‐se amb la
comunitat. L’integrador també acompanya
a les persones en petites gestions i ofereix
recolzament emocional.
Enguany, alguns voluntaris s'han incorporat
a cursos de formació impartits per la
Federació Catalana de Voluntariat Social.
Per la seva banda, des de la Fundació hem
organitzat un curs intern de 4 hores sobre
"Resolució de conflictes".

TESTIMONIALS
El que diuen els residents ...
CARMEN. La Fundació per a mi ho és tot!
És la que em proporciona el sostre i la
vivenda on visc amb tres companys més. La
Fundació vetlla per a que estiguem bé en
tots els sentits. És molt gratificant saber que
hi ha unes persones que es preocupen per
el nostre benestar.
IMMA. Estic agraïda a la Fundació per
facilitar-me una llar digne a la que per els
meus propis mitjans no podria assolir, i on
he trobat l’afecte de la família que no tinc.
Ens sentim recolzats en tot moment per la
voluntària que ens visita, que es troba
disposada a oferir-nos la seva ajuda
incondicional.
El que diuen els voluntaris ...
PURI. Quan va arribar l’hora de la meva
jubilació, vaig decidir dedicar una part del
meu temps a oferir ajuda a persones en
situacions complicades. Vaig conèixer la
Fundació i vaig pensar que podia ser una
bona opció per alleujar la soledat dels
residents de les llars, creant un ambient més
familiar per a compensar les mancances
d’afecte. Els resultats són molt gratificants i
enriquidors, treballant en equip, compartint
experiències i transmetent ànims.
CARMEN. Amb el transcurs dels anys sento
que he generat un vincle amb la Fundació
de compromís, i en especial amb els
residents. La relació entre ells i jo ha estat
de confiança. He comprès sobretot que ferse gran amb pocs recursos i sense família
propera, faci que siguin cada cop més
vulnerables i fràgils, amb les repercussions
en la seva qualitat de vida.
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Sensibilització
Apropem la realitat a les persones grans
Durant aquest any ens hem concentrat en donar‐nos a conèixer participant en grups
de treball, actes de sensibilització i mitjans de comunicació, tal i com es descriuen en
les activitats realitzades.

Activitats realitzades
LA CASA DE LES IDEES ha estat un
procés d’innovació i participació obert i
pioner a Barcelona, desenvolupat a la
plataforma Web lacasadelesidees.cat
del 18 de març al 2 de juny de 2013,
amb l’objectiu d’implicar la ciutadania
en la recerca de solucions innovadores,
imaginatives i viables per als principals
problemes
de
l’habitatge,
que
complementessin l’acció que les
administracions ja duen a terme.
La Fundació ha estat una de les
entitats guanyadores amb el projecte
“Llars compartides” .

CAMINEM JUNTS
PERSONES GRANS

AMB

LES

Un reconeixement festiu amb motiu del
Dia Internacional de les persones grans
celebrat el dia 5 d’octubre a Barcelona.
La Fundació ha estat una de les entitats
organitzadores junt a ABD, Fatec, Amics
de la Gent Gran, Avismón, Col∙legi de
Pedagogs de Catalunya,Creu Roja, Nou
Horitzó i la Federació Catalana de la
UDP.

6

CAMPANYA “REYES MAJOS” de
Miaportación. Aquesta acció ha permès
fer realitat els petits somnis dels
residents de les llars, amb el suport
d’un equip de Reis Mags que han
complert el desig de la seva carta. Amb
aquesta campanya s’ha fet molt més
que regalar una mica d'il∙lusió a una
persona que necessita molt afecte.

APROPA CULTURA
La Fundació forma part d’aquest
programa socioeducatiu que ha permès
que 32 residents de les llars, hagin
pogut gaudir de la cultura a preus molt
reduïts,
des del exposicions a
assistència a espectacles.

Durant tot l’any, hem estat treballat per millorar la imatge corporativa de la Fundació.

LA NOSTRA WEB
S’ha dissenyat una nova Web amb actualització de continguts setmanals i notícies
sobre les activitats de la Fundació, i altres notícies relacionades amb el sector d’interès
per als nostres beneficiaris. VINE A CONÈIXER‐NOS!
http://www.llarscompartides.org/
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XARXES SOCIALS
Perfil a Facebook amb dinamització setmanal de contingut.

UN DÍPTIC INFORMATIU
Amb informació molt concisa sobre qui som, què fem i com ho fem.

Resultats
L’any 2013 ha acabat amb 31 persones residint a les llars derivades per els serveis
socials i 36 aspirants en llista d’espera.
Els habitatges dels quals la Fundació és arrendatària suporten un lloguer a
preu de mercat i un cost de manteniment. Els residents de les llars tenen unes
pensions promig al voltant dels 460€ mensuals, i amb les seves aportacions
econòmiques solament poden finançar una part de la despesa anual que genera cada
llar.
Per determinar, des d’un punt de vista global, el cost econòmic d’aquest Programa,
cal sumar el dèficit de cada habitatge les despeses derivades de la gestió de l’entitat i
el cost dels serveis externalitzats.
El
compte
de
resultats
es
pot
equilibrar
amb
unes aportacions
econòmiques externes inferiors a 50€ per resident i mes. Per tant, el Programa Llars
Compartides és sostenible.
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DADES I XIFRES

PROCEDÈNCIA DELS INGRESSOS
Fons propis
%
70%
Fons públics i privats
%
30%
----------------------------------------------------------------------100%
DESTÍ DE LES DESPESSES
Projecte
%
90%
Sensibilització
%
5%
Gestió general i administració
%
5%
-----------------------------------------------------------------------------100%

BALANÇ
(Situació financera a final d’any)

Immobilitzat
7.886,30€
Actiu circulant
84.454,72€
-----------------------------------------------------------------------------Total actiu
92.341,02€

Fons propis
94.162,72€
Creditors
1.810,95€
-----------------------------------------------------------------------------Total passiu
95.973,67€
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Perquè l’acció social de la Fundació es faci realitat, cal
sumar l’esforç i la dedicació de les persones que hi
treballen.
També agraïm les seves aportacions a les
administracions públiques, les fundacions, les
empreses, les entitats i les universitats, que donen
suport a la nostra activitat i creuen en el projecte.

I, GRÀCIES A
TOTS EL
VOLUNTARIS
per la vostra tasca
inestimable en un any
tan difícil com aquest.
Sense vosaltres Llars
Compartides no seria
possible!
Aina Otero
Alexandra Palmero
Antonio Doblado
Carmen Rosa
Ester Romero
Francesca Ropero
Helena Martinez
Josep Sans
Manuel García
Mª Dolores Ruiz
Maria Machí
Purificación Leris
Santiago Mata
Xavier Villoro
Irma Roldán
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