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Presentació
Les pàgines que segueixen recullen el resultat de
l’acció de la Fundació SER.GI, durant el 2018, en els
seus camps de intervenció social: ciutadania i
participació, educació, habitatge social, formació i
sensibilització social.
L’impacte del treball diari que hem aportat, per a la
millora de l’estat del benestar de les persones en
risc d’exclusió social que participen en els nostres
projectes, ha procurat transformar la seva realitat
personal i el seu context socioeconòmic. Fita, que
procurem assolir, inspirats, motivats i interpel·lats,
pels Objectius de Desenvolupament Sostenible,
que des de Nacions Unides s’ha marcat aconseguir-los abans del 2030 a nivell mundial.
Els programes, projectes i accions que hem desenvolupat al llarg del 2018, en la seva majoria, han
tingut continuïtat, malgrat ha finalitzat algun
finançament o encàrrec, fent-nos-en tancar algun
(Pigmalió, Habitatge Malgrat de Mar i Habitatge
Llagostera). Per altra banda, hem iniciat i/o replicat
nous projectes a territoris coneguts i de nous (a
Girona ReagrupArt, Dinamització de famílies i TEAF
al Dalmau Carles i al Carme Auget, Tarda Oberta a
Salt, Habitatge a Sils, Dinamització comunitària a
Platja d’Aro i Dinamització de dones subsaharianes
a municipis de l’Alt Empordà).

La Fundació en xifres
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Aquest treball ha estat possible gràcies a l’equip
humà que formem la Fundació SER.GI. Els patrons,
amb el seu suport en la conducció i presa de
decisions. Les entitats públiques i privades i la
ciutadania que han confiat amb el treball de la
Fundació. Els participants, als diferents projectes i
accions, que amb la seva resiliència ens han
ensenyat a ser més bon professionals. I sobretot, a
tots els professionals que treballen o han treballat
a SER.GI, aportant els seus coneixements, les seves
experiències i els seus valors.
A tots els que feu possible que el treball de SER.GI
sigui una realitat, moltes gràcies per tot el vostre
acompanyament i suport.
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1.386.236,16 €
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Habitatge
36 %
Ciutadania
18 %

ÀREA DE

Ciutadania i participació
Els plans locals de ciutadania i els projectes de dinamització comunitària són propostes de municipi orientats a afavorir i garantir la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, la cohesió i la convivència ciutadana. Amb ells, es promou el coneixement mutu
i el respecte a les diferències de totes les persones que conviuen al territori dins d’un
marc de drets i deures.

1.347

persones han participat de les activitats d’acollida,
inclusió o igualtat d’oportunitats

49

associacions d’àmbit comunitari per millorar la convivència
i la participació ciutadana

17

poblacions, 3 amb projectes de dinamització comunitària
i 14 amb accions puntuals

“Toca entendre que ja no
parlem de la diversitat
que ha vingut, sinó de la
diversitat que som”
INFORME SOBRE LA INTEGRACIÓ DE LES
PERSONES IMMIGRADES A CATALUNYA, 2015

ÀREA D’

Educació
Millorar la inclusió socioeducativa i garantir l’èxit del procés educatiu d’infants i joves
en situació o risc d’exclusió, acompanyant-los en el seu itinerari vital per afavorir el
seu creixement personal, implicant les famílies i la resta d’agents educatius amb la
finalitat de treballar des d’una perspectiva integral i amb els infants o joves com a
centre de les accions.

1.904

infants, adolescents, joves i famílies
han sigut ateses des de les accions educatives

364 professionals relacionats amb el món educatiu,
amb qui ens hem coordinat

11

poblacions amb presència, durant tot el curs
o amb menys intensitat

“Gràcies per escoltar-me
i ajudar-nos amb aquestes
petites coses tan importants”
D'UN JOVE DEL PROJECTE TARDA JOVE
DE LLORET DE MAR

ÀREA D’

Habitatge social
Facilitar l’accés i el manteniment a l’habitatge a les persones i famílies en situació
d’exclusió residencial, tot ajudant-los a generar processos d’inserció social que
puguin culminar amb l’autonomia del nucli familiar.

4.967
145
8

persones ateses per temes de lloguers, hipoteques
o allotjades en habitatges de mediació o inclusió
pisos en seguiment que acullen famílies
en risc d’exclusió
poblacions amb accions relacionades
amb l’habitatge

“El fet de disposar d'un pis
assequible em dóna molta
tranquil.litat i seguretat:
sé que arribarà final de mes,
podré pagar-ne la quota i
ningú podrà fer-me fora”
PARTICIPANT D’UN PIS DE “DONES
SUPERVIVENTS A LA VIOLÈNCIA
DOMÈSTICA”

ENTITATS COL·LABORADORES
Administracions públiques

Escola Josep Dalmau i Carles

Obres socials i Fundacions

Empreses, col·legis i col·lectius solidaris

La Botiga del Barri
de Girona

CLÍNICA DENTAL
NÚRIA CORTADA

CLUB D’ATLETISME FLAMA 91
DE L’ESCALA

PREMIS I RECONEIXEMENTS 2018
IX Premi Salvador Sunyer i Aimeric, a la Fundació SER.GI, dins la XIII convocatòria dels Premis Fundació Valvi 2018
Premi Solidaritat 2018 concedit pel Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Girona, a la Fundació SER.GI
2n premi “Hip hop per la pau” de l’Institut Català per la Pau, als joves de Tarda Jove per el videoclip ¿De qué lado estás?
L’acció #i3 de Tarda Jove com a un dels 30 projectes seleccionats per la Crida Comunitats que Eduquen, d’Educació 360

