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Dissenyar i desenvolupar projectes 

Entitat sense ànim de lucre del camp social i educatiu, una
organització del tercer sector legalment constituïda al
novembre del 2003. Inscrita en el Registre d’Entitat
Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, amb el nº: 1997

una actuació preventiva que permet contenir i/o
resoldre situacions problemàtiques que, en cas de

no intervenir-hi, podrien cronificar-se

Fundació pel Suport Social Solidari

destinats a satisfer les necessitats dels sectors
més desafavorits de la societat

a totes aquelles persones en situació de
risc social i a les seves famílies

Donar suport 

Proporcionar eines per 
promoure el seu apoderament

L'entitat compta amb una àmplia
experiència en l’àmbit de l’acció
social a Osona, especialment en
l’acompanyament d’infants i
joves amb dificultats d’adaptació
social i/o en procés de
recuperació personal. A partir del
2012 amplia el seu focus
d’atenció, incloent a la població
reclusa entre els col·lectius
destinataris de la seva activitat i,
a nivell territorial, a la comarca
del Tarragonès.  

Treballem per garantir els drets de les persones, promoure
la igualtat d'oportunitats i la millora de la qualitat de vida.

Volem ser una organització humana, innovadora, eficient i
propera, amb constant adaptació als canvis i alta capacitat
de resposta als reptes socials

Vissió

Interès i compromís amb les persones
Capacitat d'adaptar-nos a realitats canviants
Tolerància i gran capacitat de diàleg
Voluntat de millora contínua
Valoració responsable dels béns materials i cura del medi
ambient.

Valors

Missió



COMPROMÍS AMB LA
QUALITAT I EL BON

GOVERN PLA
ESTRATÈGIC
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CONVENI
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LES
PERSONES 

DE LA
FUNDACIÓ

PROFESSIONALS

PROGRAMES I
PROJECTES

BENEFICIÀRIES

PROGRAMES I
PROJECTES

DE PRÀCTIQUES

VOLUNTÀRIES

24

10

2605

24

24

37



Transparència

Ingressos 2020

Ens Autonòmic
44.5%

Ens Locals
28.3%

Ens Comarcals
21%

Privats
5.9%

Diputació
0.3%1.030.949,92

Despeses 2020
1.030.949,92

econòmica

Residencial
27%

COVID19
10.7% Socioeducatiu

19.5%

Salut
2.2%

Estructura
6.3%

Penitenciari
26.3%

Comunitari
3.6%

Altres
4.4%



Servei d'Allotjament d'Urgència i Curta
Estada

Allotjament d'Urgència
d'Estada limitada

Àmbit residencial

Acompanyar persones adultes i/o famílies en situacions de vulnerabilitat
amb necessitat d’habitatge, contribuint a la capacitació de les persones o

famílies per tal que trobin i mantinguin de manera autònoma un
habitatge digne i adaptat a la seva situació personal i familiar.

Situacions que apareixen de manera
imprevista i impedeixen a la persona o a la
família satisfer adequadament les necessitats
bàsiques o suposen una situació d’alt risc per
a una persona indefensa (agressió, violència,
expulsió, esfondrament...).

Acolliment de curta i mitja
estada en habitatges socials

Per millorar la situació de la persona usuària i/o
unitat familiar des de la perspectiva individual,
social i comunitària. 

persones ateses
59

persones ateses
133 107

26 16

43

El SERVEI D’ALLOTJAMENT D’URGÈNCIA i DE
CURTA ESTADA de la ciutat de Vic és de
titularitat de l’Ajuntament de Vic i està

gestionat per l’entitat Fundació pel Suport
Social i Solidari des de l’any 2017. 

 

Durant aquest quart any, els serveis han estat marcats per
l’estat d’alarma i la situació sanitària degut a la pandèmia de
la Covid 19. La trajectòria en la gestió dels serveis, amb unes
bases consolidades, ha permès adaptar el servei a les
situacions que s’han generat durant l’any. 



Servei d'Habitatges d'Estada Temporal
Osona

Els motius que provoquen l’ingrés de la persona o família al servei
són diversos. Per ordre d’incidència, s’observa violència de gènere

(50% dels casos), situació de pobresa extrema i desnonaments
(46%), Altres circumstàncies com problemes de salut mental i

drogodependències (4%).

Cobrir part de la demanda assistencial actual dins l’àmbit de la pobresa i
exclusió de la comarca, mitjançant l’acolliment temporal de persones que

necessiten un habitatge i un suport de manera urgent per fer front a
necessitats puntuals diverses

53persones ateses

22 29 1



PIS d'AUTONOMIA VIC

PIS JOVES de REUS
Els pisos assistits pretenen oferir una alternativa estable i normalitzada
d’allotjament i suport, completada amb un acompanyament ajustat a les

necessitats de cada jove per part d’una professional de l’àmbit social.

7 joves atesos

3 3 1

Promoure l’autonomia
personal, laboral i social
necessària per viure amb

independència.

El pis d’autonomia, en tant que recurs residencial, es troba en
funcionament els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. L’atenció dels i les
professionals de la Fundació pel Suport Social Solidari estan subjectes a la
seva disponibilitat horària i en funció del grau de necessitats detectades.

4 NOIES
Està destinat a atendre a 4 joves

independentment del sexe i/o gènere sentit,
provinents bàsicament de Centres

Residencials d’Acció Educativa de la comarca
d’Osona o comarques properes.



Programa PREVENCIÓSONA

persones
usuàries

  Visites als pisos i locals:  37 locals i 1 club
  Assessorament sociosanitari: 166 consultes
  Entrega de materials de protecció: 102.514 preservatius i lubricants
  CONSULTA al CAP OSONA: 159 visites programades 
  Tallers de sensibilització:  3 tallers = 76 joves (44 nois i 32 noies)

Proporcionar els recursos
socials necessaris per tal de
millorar la seva qualitat de
vida

PREVENCIÓ I SALUT

Prevenció del VIH, infeccions de transmissió sexuals (ITS) i suport en les
persones que exerceixen la prostitució a Osona

actuacions 553

Tallers de sensibilització
destinat a joves, dones i la
població en general. 

493

28

32

1 coordinador
2 educadores socials

Suport de personal
sanitari i piscologia+



Xarxa S.I.S Osona
Servei d'Intervenció Socioeducativa

ÀMBIT
SOCIOEDUCATIU

El Servei d'Intervenció Socioeducativa té l'objectiu d'incidir en el
desenvolupament de l’infant i adolescent a escala individual, grupal, familiar i

comunitària, utilitzant el lleure com a espai de detecció, prevenció i de referència
educativa. Es pretén reduir les situacions de desprotecció infantil desplegant

serveis no residencials, així com proveir de recursos a la família contribuint al seu
apoderament.

Ajuntament Santa
Eugenia de Berga

SIS Centelles SIS Prats de
Lluçanès

SIS Sta Eugènia
de Berga

SIS Calldetenes SIS St. Julià de
Vilatorta

30 famílies 
31 infants i joves

25 famílies 
39 infants i joves

26 famílies 
32 infants i joves

10 famílies 
18 infants i joves

8 famílies 
16 infants i joves



Projecte Invulnerables

Garantir la igualtat d'oportunitats i amb l'objectiu de trencar el cercle de
la pobresa que deixa de banda a moltes persones per causes que són

evitables.

Fundació pel Suport Social Solidari fa d'entitat prestadora de serveis del Projecte
Invulnerables a Manlleu, realitzant reforç educatiu a 6 centres escolars del municipi,
grups terapèutics d'adults i tallers de parentalitat positiva.

Reforç escolar

35 infants
(primària)

41 joves
(secundària)

Espai Mares

15 
mares

38 
infants i joves

18
pares/mares

Parentalitat
postiva



ESPAI FEPA
Espai d'Atenció al jovent tutelat i extutelat

L’Espai FEPA Tarragona és un programa de la Federació d’Entitats amb

Projectes i Pisos Assistits (FEPA) gestionat per la Fundació pel Suport

Social Solidari.  En aquest espai, una educadora social, en coordinació

amb l’ASJTET Tarragona, s’encarreguen de dur a terme diferents

activitats que donen resposta a les necessitats relacionades amb el

procés d’autonomia i emancipació del col·lectiu de joves tutelats/des i

extutelats/des de la província de Tarragona. 

30personesATESES

20nois
10noies



Lletres X tothom

Cursos d'alfabetització i participació comunitària per a persones
immigrades, sobretot dones i joves en situació irregular, amb la
finalitat de contribuir a la plena integració a la vida social, potenciant
la convivència, la cohesió comunitària, la lluita contra l’exclusió social i
la igualtat d’oportunitats i d’accés als recursos col·lectius.  

Gironella

Berga

Manlleu
30 

persones

30 
persones 120

persones

180 persones han cursos cursos
d'alfabetització i participació comunitària

durant l'any 2020



Programa "VINE"
TALLER DE SUPORT A LA TASCA ESCOLAR 

dins el marc del Pla Educatiu d’Entorn

Ajudar a realitzar deures, treballs i preparació d’exàmens

Planificació de diferents activitats

Coordinació amb escoles i famílies

Realització de diferents activitats de coneixença, de cooperació

de grup, d’autoestima, etc.

Contacte amb les famílies dels alumnes

Treball a partir de dinàmiques per treballar valors i adquisició

d’hàbits.

Realització d’activitats per potenciar hàbits relacionals.

Suport, comunicació i escolta activa amb la família, per facilitar

el bon desenvolupament integral de l’infant o jove.

Aquest programa pretén donar suport a la tasca escolar als diferents
alumnes dels municipis de Sant Hipòlit de Voltregà, Masies de Voltregà i
Vinyoles, així com acompanyar els infants i joves amb les seves famílies,
en el seu desenvolupament vital.

22 
infants i

joves



PUNT JOVE 
Santa Eugènia de Berga

El Punt Jove de SEB vol esdevenir un espai de trobada i de participació útil i obert a
les i els joves del poble.

Servei d'Informació i Orientació sobre temes relacionats a educació, treball, salut,
habitatge, oci, mobilitat, etc.
Espai Internet (Ordinadors amb connexió gratuïta)
Zona Wifi
Jocs de taula
Servei de impressió i escàner 
Espai per fer deures i/o treballs en grup 
"Biblioteca" 
Cartellera (Ofertes laborals, beques i ajuts, borses d’habitatge, transport, oferiments i
demandes, tallers i cursos, agenda cultural, etc.) 
Servei d’assessorament a Entitats. 
Servei de suport al desenvolupament d’activitats socials i/o culturals.

S E R V E I S

P R O J E C T E S
Esport amb valors
Estiu jove
Cursos formació
Pla Local de Joventud (diagnosi)

133 persones
BENEFICIÀRIES

Ajuntament 
Santa Eugènia 

de Berga



TERRITORI JOVE MANLLEU

ÀMBIT
COMUNITARI

El projecte Territori Jove pretén facilitar l’accés al/la jove en el seu medi,
promovent la generació de dinàmiques relacionals que permetin

incrementar la seva autonomia, especialment d’aquelles persones que es
troben en situació de risc social.

• Prevenir situacions d’exclusió social
• Afavorir la cohesió social i la convivència
• Afavorir els canals de comunicació entre joves i administració
• Fomentar la participació ciutadana i comunitària dels/les joves de Manlleu
• Promoure actituds cíviques
• Fomentar la cultura del diàleg

24JOVESatesos
Projecte que s'inicia a
l'Octubre del 2020

20 nois
4 noies

Equip:
 

1 coordinador
2 educadores socials



ESAC
Equip de Suport i Atenció Comunitària

Dona
55%

Home
43%

No binari
2%

Alumnes de 1er a 4rt d’ESO: 186

Pares i mares dels alumnes: 86 

Perfil aleatori: 582

ENQUESTES REALITZADES

Durant l'any 2020, l'Equip de Suport i Atenció Comunitària,
conjuntament amb l'Ajuntament de Torelló han fet una diagnosi per

conèixer quin és el consum de drogues i d’alcohol per part de la població
de Torelló.

Després d’anys treballant per propiciar el consum responsable a la població, l’Ajuntament
de Torelló creu necessari poder fer una diagnosi on es mostrin els resultats reals del
consum per, així, poder definir unes línies de treball i un focus d’acció que s’adeqüi a la
realitat actual.



Àmbit
penitenciari

UNITAT DEPENDENT "PUNT I SEGUIT"
La Unitat Dependent Punt i Seguit està adreçada a dones que estan

complint penes privatives de llibertat en règim obert i que tenen

càrregues familiars o bé realitzen una activitat formativa i/o laboral en un

espai desinstitucionalitzat que les apropi a la futura situació de llibertat.

Oferir a les internes un espai d’apoderament que
permeti afrontar el seu futur amb millors garanties

d’èxit. 

La capacitat del servei és de 14 places distribuïdes en:  
5 places en Art.165 RP, és a dir de pernocta.
9 places en seguiment amb l’Art. 86.4.RP amb o sense telemàtic

Aquest any 2020 
s'han atès a 
10 dones



UNITAT DEPENDENT "LES VINYES"

La Unitat Dependent Les Vinyes, que va entrar en funcionament l’agost
del 2018,  està adreçada, principalment a homes, tot i que també es

permet la vinculació de població reclusa del sexe femení, sempre que les
necessitats i la situació personal de la persona així ho requereixin. 

Els usuaris que estan en seguiment per

l’equip tècnic de la UD són persones que

estan complint penes privatives de llibertat

en modalitat de règim obert. La UD permet

apropar als interns a la comunitat i al seu

entorn, i facilitar la conciliació entre una

dinàmica de vida positiva, l’assumpció de

responsabilitats familiars i/o personals, la

vida laboral o ocupacional i el compliment

de la pena privativa de llibertat.

Potenciar la inserció

sociolaboral i

l'autonomia d'aquestes

persones, mitjançant un

programa d’intervenció

socioeducatiu que faciliti

la seva reinserció.

El servei compta de 12 places en Art. 165RP, és a dir de pernocta i de
 

 10 places en Art, 86.4RP i/o de seguiment.

42 PERSONES ateses



PIS DE PERMISOS "LA RODA DE LA VIDA"

“Pis Permisos La Roda de la Vida”, és un dels recursos residencials i de
reinserció social amb una capacitat de 5 places.

És un recurs destinat a atendre i a donar resposta a la situació de
vulnerabilitat de persones que estan complint condemna i, per diverses

raons, s’han deslligat de la seva xarxa social i econòmica externa. 

Funcionem com a primer espai acollidor extern al centre penitenciari
duent a terme un seguiment socioeducatiu i de suport en el medi social
per tal de que els/les internes puguin refer la seva vida, evitant així la

reincidència delictiva. 

63personesATESES



FUTURS PROJECTES

CENTRE DE FORMACIÓ INTEGRACIÓ I
ACCIÓ COMUNITÀRIA

FEM FUTUR. CENTRE D'ATENCIÓ A LA
DONA DE CORBERA



Encara no ens
coneixes?

www.fsuport.org

@FSSSolidari

Ens hi trobareu
pròximament!

93 023 91 23

Carretera de Manlleu, 8, baixos 
08500 Vic

Ens pots trobar a:


