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Breu Història
La Fundació Projecte i Vida és una entitat sense ànim de lucre del camp social i educatiu, una organització del tercer sector legalment constituïda al
novembre del 2003 però que recull l’experiència de professionals vinculats al territori des del 1991.
La seva finalitat principal és dissenyar i desenvolupar projectes destinats a satisfer les necessitats dels sectors més desafavorits de la societat, donar
suport a totes aquelles persones en situació de risc social i a les seves famílies. Es proporcionen eines per promoure el seu apoderament, una actuació
preventiva que permet contenir i/o resoldre situacions problemàtiques que, en cas de no intervenir-hi, podrien cronificar-se. Aquesta activitat sovint
complementa la tasca de l’atenció primària especialitzada en tots aquells àmbits previstos al Decret 284/1996 de regulació del Sistema Català de Serveis
Socials.
En definitiva, la Fundació Projecte i Vida pretén mobilitzar els recursos necessaris per tal que cada persona pugui fer realitat el seu projecte vital,
decideixi i controli en la major mesura possible el seu futur.
Una persona, un projecte de vida
Aquesta entitat compta amb una àmplia experiència en l’àmbit de l’acció social, especialment en l’acompanyament d’infants i joves amb dificultats
d’adaptació social i/o en procés de recuperació personal a la comarca d’Osona. En l’actualitat es gestionen els següents serveis, en conveni amb
administracions públiques diverses i/o privades: Centre Residencial d’Acció Educativa -CRAE- La Serra, Servei de pis assistit per a joves extutelats, Servei
d’Orientació i Acompanyament a la Família (Consorci d'Osona de Serveis Socials); Unitat d’Escolarització Compartida d’Osona (Dept. Ensenyament.
Generalitat de Catalunya); Equip de Suport a l’Acció Comunitària -ESAC- (Consell Comarcal d’Osona) Servei d’Intervenció Educativa de Vic (Ajuntament
de Vic); Programa Caixa Proinfància. Invulnerables (Obra Social La Caixa).
La Fundació Projecte i Vida impulsa, l’any 2016, la creació de la marca Grup Suport Social. Aquesta organització aglutina entitats del camp social,
educació i joventut amb un objectius similars, amb l’objectiu de compartir recursos, estratègies de treball, etc. Les altres entitats que conformen el grup
són la Fundació pel Suport Social Solidari, Associació Semes, l’Empresa d’inserció Olea Multiserveis, l’Associació d’AGIP Llinars, AFIL i l’Associació pel
Servei i Acompanyament a les persones.

MISSIÓ

VISIÓ

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

VALORS
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.

ORGANS DE GOVERN
PATRONAT

CONSELL CONSELL DE
ASSESSOR
DIRECCIÓ

EQUIP DE
DIRECCIÓ

Documents interns vigents:
Codi deontològic dels professionals de Fundació Projecte i Vida
Pla d'Igualtat
Protocol d'Assetjament laboral
Pla de voluntariat
Protocol d'actuació per garantir la protecció i el bon tracte
envers la infància i l'adolescència
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CRAE LA SERRA
- CENTRE RESIDENCIAL D'ACCIÓ
EDUCATIVAServei residencial que acull a nois i noies entre els 12 i 18 anys
tutelats per la DGAIA, gestionat per l’entitat des de l’any 2002.
L’atenció integral a aquests joves s’articula entorn a un Projecte
Educatiu Individual, una proposta adaptada a les seves
necessitats i potencialitats.
Paral·lelament, s’han dissenyat diversos projectes que
complementen aquesta tasca educativa: Aprenent d’Adult,
Programa d’Informació i Prevenció de Drogues per a Infants i
Adolescents (PIPDIA), programa de voluntariat, Hort pedagògic,
Taller de música, programa d’Educació Emocional, programa
d’Educació Sexual, Espai de suport educatiu i programa
d’Iniciativa laboral.
Capacitat del
servei

29
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Departament
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2002 Actualitat

SERVEI DE PIS ASSISTIT PER JOVES EXTUTELATS DE VIC
Habitatges destinats a joves entre els 18 i 21 anys sense recursos propis ni familiars que, en arribar a la majoria d’edat, surten de les
institucions on han estat acollits.
En aquest context es pretén promoure l’autonomia personal, laboral i social necessària per viure de forma independent.
L’entitat gestiona concretament un habitatge des de l’any 1995 inscrit a l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) i,
durant l’any 2020 va incorporar un nou habitatge sota la pròpia gestió, a fi de donar sortida a joves extutelats de la comarca.
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UNITAT D'ESCOLARITZACIÓ
COMPARTIDA
- UEC D'OSONA Mesura extraordinària d’atenció a la diversitat per alumnes de
secundària amb dificultats d’adaptació al medi escolar i risc
d’exclusió social. En la majoria dels casos s’observen problemes
de conducta lleu o greu, així com absentisme escolar crònic.
Es preveu una organització dels continguts i les matèries
diferent a l’establerta amb caràcter general per afavorir
l’assoliment dels objectius i competències bàsiques d’aquesta
etapa educativa. Aquest programa de diversificació curricular
esdevé, en definitiva, la darrera oportunitat d’optar al graduat
per alumnes en edat d’escolarització obligatòria.
L’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica és el
responsable de derivar aquests joves al recurs, procedents de
qualsevol centre educatiu de secundària de la comarca
d’Osona.
Capacitat del
servei
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CURSOS DE CATALÀ PER A
PERSONES NOUVINGUDES
Cursos d'alfabetització en tres paquets de mòduls formatius A.1, B
i C del Servei de Primera Acollida en format presencial 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.
Els cursos que oferim estan emmarcats en la Llei 10/2010, del 7
de maig i el Decret 150/2014, de 18 de novembre dels serveis de
primera acollida de les persones immigrades i retornades a
Catalunya. Pretén anar més enllà de donar eines instrumentals
d’alfabetització. Vol donar també eines socials, de relació, de
convivència i de participació.
Concretament s'imparteixen quatre mòduls formatius, amb un
total de 135 hores, distribuïdes en: A.1) Competències
lingüístiques bàsiques (90 hores), B) Formació del món laboral
Capacitat del
servei
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ateses

160 136

Finançament
Ajuntament de
Vic, Consell
Comarcal Osona
i Mancomunitat
la Plana.
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(15 hores), C) Coneixement de la societat catalana i el seu marc
jurídic (15 hores) i D) Formació en salut sexual i reproductiva i
conscienciació dels riscos per a la salut i la integritat física de les
dones migrades. (15 hores)

EQUIP DE SUPORT A L'ACCIÓ
COMUNITÀRIA - ESACL’entitat dissenya i gestiona aquest servei des de l’any 2014.
S’han realitzat projectes de suport a l’acció comunitària als
municipis de Montesquiu, Moià, Torelló i Santa Eugènia de
Berga. Actualment s’està portant a terme una actuació en el
municipi de Ripollet.
En el marc d’aquest projecte es pretén millorar el benestar
social de les persones, els grups i els col·lectius presents al
territori; donar resposta a les necessitats i demandes del territori
a partir de la detecció, el diagnòstic i el disseny d’intervencions;
enfortir la convivència, la cohesió social i l’autonomia del
territori mitjançant el treball coordinat amb el teixit social;
potenciar les xarxes socials presents al territori per tal
d’afavorir la incorporació de persones, grups i col·lectius en
situació de risc o exclusió social.
Capacitat del
servei

Obert

Total persones ateses
Directes: 800
Indirectes: 203.906 (Osona,
Moianès i Ripollet)

Anys de
servei

Del 2014 actualitat

Finançament
Ajuntament de Montesquiu, Ajuntament Santa
Eugènia de Berga, Consell Comarcal Osona,,
Ajuntament de Moià, Consell Comarcal del Moianès i
Consorci del Moianès, Ajuntament de Torelló i
Ajuntament de Ripollet

CAIXAPROINFÀNCIA:
PROJECTE INVULNERABLES
MANLLEU
El 2016 la Fundació Projecte i Vida és seleccionada per coordinar
el programa Invulnerables a Manlleu.
Es tracta d’un programa pilot de lluita contra la pobresa
desenvolupat en l’actualitat a 7 territoris de Catalunya i impulsat
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, l’Obra Social “la Caixa”, la Fundació del
FC Barcelona i la Fundació Rosa Oriol.
Aquest programa està adreçat a famílies amb menors entre els 0 i
18 anys en situació d’exclusió social. Pretén trencar el cercle de la
pobresa hereditària, garantir l’accés a oportunitats educatives de
qualitat així com d’altres accions que contribueixin al procés de
transformació d’aquestes famílies.
Capacitat del
servei

54

famílies
ateses

Total
persones
ateses

208

Finançament:
Generalitat de Catalunya,
Obra Social "la Caixa",
Fundació FC Barcelona i
Fundació Rosa Oriol.
Empreses i entitats privades

Anys de
servei

2016 Actualitat

SERVEI D'ORIENTACIÓ I
ACOMPANYAMENT A LES
FAMÍLIES
- SOAF OSONA El SOAF és un servei universal i gratuït, d'orientació i
acompanyament integral a les famílies, per millorar-ne el
seu benestar. El servei està enfocat des d'una tasca
preventiva, per poder evitar o minimitzar les conseqüències
de contextos familiar problemàtics, potenciant les millors
condicions possibles per l'exercici de la parentalitat positiva.
El servei és de caràcter universal, per tant, va dirigit a totes
les famílies que requereixin suport en la millora del seu
benestar

Capacitat del
servei

Total
persones
ateses

Obert

514
107 famílies

Finançament
Consorci d'Osona
de Serveis Socials
Generalitat de
Catalunya,
Departament
d'Afers socials i
famílies

Anys de
servei

2015 Actualitat

PROGRAMA INSTITUTS OBERTS
DE GRANOLLERS
Programa Instituts Oberts, impulsat per la Secretaria d’Igualtat,
Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, des de
fa 4 cursos, i que té com objectiu la millora l’èxit educatiu del
joves de 21 centres d’alta complexitat de Catalunya.
Està present a diversos municipis: Granollers, Sabadell, Terrassa,
Badalona, Sant Adrià del Besós i l’Hospitalet de Llobregat.
Des d’una perspectiva intercultural es treballa amb l’alumnat
mitjançant les activitats extraescolars, establint vincles de
pertinença al centre, desenvolupant aptituds positives en el seu
desenvolupament educatiu i personal i promocionat la
interacció entre l’alumnat de diverses procedències.
En el cas de Granollers, gestionat per la Fundació Projecte i
Vida, el programa es porta a terme als centres Celestí Bellera,
Escola Municipal del Treball, Carles Vallbona, Antoni Cumella i
Marta Estrada, sota la dinamització de 3 integradors/es socials.
Capacitat del
servei

Obert

Total persones ateses

2.132 alumnes i 20 famílies durant el curs 2020-21.
118 activitats diverses

Finançament:
Generalitat de Catalunya.
Departament d'Igualtat i
Feminismes.

Anys de
servei

2020 Actualitat

Transparència econòmica
Ingressos
2020 1.722.574,16
Ens comarcal
3.5%

Privats
3.4%

Ens locals
3.7%

Ens Autonòmics
89.4%

Despeses
2020 1.722.574,16
Socioeducatiu
3.1%

Residencial
87.1%

Comunitari
3.1%

Estructura
6.3%

Ens pots trobar a :
931 06 42 47
Carretera de Manlleu, 10, baixos - 08500 (Vic)
www.fundacioprojecteivida.org
@FProjecteiVida

