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Ha finançat 228 projectes que han creat 83 llocs de treball

Acció Solidària contra l’Atur va tancar el 2018 havent
concedit 570.000 euros en préstecs sense interessos
El 69% de les persones beneficiaries són espanyoles i de més de 40 anys
Barcelona, juny 2018 - La Fundació “Acció Solidària Contra l’Atur”, entitat civil
i laica que concedeix préstecs sense interessos per a iniciatives que creïn
ocupació digne, ha auditat els seus resultats. Els préstecs concedits l’any 2018
van ser un total de 570.000 euros corresponents a 228 projectes. Les iniciatives
aprovades, que pertanyen a diferents sectors, han de ser d’àmbit català i crear
o consolidar llocs de treball estables.
Durant 2018 els recursos de la Fundació han estat de 896.000 euros, dels
quals el 70% correspon a retorn de préstecs anteriors, el 23% a donacions
privades i la resta a subvencions i convenis Els comptes han estat auditats per
l’empresa AUREN.
La Fundació “Acció Solidària Contra l’Atur” es gestiona gràcies a 41 voluntaris
que posen a la seva disposició coneixements i experiència, i a 4 persones
contractades.
Retrat robot dels beneficiaris dels préstecs
El 69% de les persones que han rebut un préstec d’ASCA són espanyoles, de
les quals 53% homes. Del 31% d’immigrants, el 9% provenen de Colòmbia, el
7% del Marroc, el 6% d’Europa i el 3% d’Uruguai, Mèxic i Guinea,
respectivament.
Pel que fa a la motivació del projecte pel qual es demana un préstec, el 54%
indica que és per necessitats de millora, el 33% per sortir de l’atur i el 13%
perquè tenen un treball precari.
En quan a la tipologia de projectes presentats i finançats: 13% corresponen al
sector comerç, 6% automoció, 5% benestar i salut, 4% restauració, 2% turisme,
2% construcció, 1% tecnologia i 1% ensenyament.
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Xifres globals des de la seva creació al 1981
Acció Solidària Contra l’Atur va començar la seva feina el 1981 amb la
concessió de préstecs sense interessos a persones i col·lectius desfavorits.
Trenta-vuit anys després ha concedit un total de 18.399.000 € en préstecs i ha
permès crear 16.237 llocs de treball.
Per sol·licitar un préstec cal omplir un qüestionari que es troba a la web. El
qüestionari omplert per la persona sol·licitant es presenta acompanyat de la
documentació necessària: Pla d’empresa, Vida laboral del sol·licitant,
pressupost necessari i currículum. Totes les sol·licituds són estudiades per un
equip format per voluntaris, provinents de diferents àmbits professionals, amb
formació, coneixements i experiència.

