40 anys treballant
per donar molta
feina
www.acciosolidaria.cat

Acció Solidària
Contra l'Atur

Som una entitat sense ànim de lucre que des de l’any 1981
treballa amb l’objectiu de què les persones que es troben a
l’atur o en situacions de treball precari puguin crear-se o
consolidar un lloc de treball digne que els doni l’oportunitat
real de tornar a començar.
La nostra missió és ajudar a crear ocupació prioritzant els
col·lectius més vulnerables. Els únics requisits són que aquesta
ocupació sigui estable i viable.

Impulsem projectes
d'emprenedoria
PER A LA CREACIÓ DE TREBALL DIGNE

Concedim préstecs sense interessos perquè les persones
que es troben a l’atur o en situacions de treball precari
puguin posar en marxa o impulsar projectes que les
permetin crear-se un lloc de treball digne i estable.
Aquests préstecs abracen un ventall molt ampli de
modalitats, des del finançament d’eines de treball fins a
la concessió de préstecs per a la creació de cooperatives.
Abans de concedir el préstec, acompanyem a les persones per
assegurar, en la major mesura possible, l'encert en el projecte i
valorem especialment les competències de la persona
emprenedora i també l'impacte social que pot generar.

Fig 1. Metodologia de treball ASCA

Són préstecs i no ajudes per poder reinvertir aquests
diners en projectes d'altres persones en situacions similars.
I pel compromís, la dignitat i la satisfacció personal que
suposa el retorn per a la persona que rep el préstec. És la
nostra "roda de la solidaritat".
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Impulsem projectes
d'emprenedoria

Perfil de les persones beneficiàries

Localització dels projectes
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Premiem la creació
de treball digne
PREMIS JOSEP MARIA PIÑOL AL
FOMENT DE L'OCUPACIÓ

Reconeixem l’esforç d’aquelles persones i entitats que es dediquen a crear llocs de
treball digne. Des de l’any 1997 i en honor a un dels nostres fundadors, en Josep
Maria Piñol, atorguem els Premis Piñol a través de la concessió de dos guardons.
Cada premi té una dotació econòmica de 10.000 € i compta amb el suport de
l’Obra Social “la Caixa”.

PREMI A LA INNOVACIÓ

PREMI A LA TRAJECTÒRIA

Reconeix l’esforç en la recerca i en l’aplicació de
noves maneres de treballar a favor de l’ocupació
laboral i la creació de treball digne.

Reconeix l’esforç d'entitats que de fa temps han
assumit com a missió la lluita contra l’exclusió de
persones i col·lectius amb dificultats especials per
accedir al món laboral.

ANY 2020: PERIFÈRICA 9B
(FUNDACIÓ PARE MANEL)
"Per donar resposta a necessitats detectades a
Nou Barris, oferint serveis a domicili i de
distribució a la població vulnerable i donant feina
a persones que no en tenen o amb precarietat
laboral".

ANY 2020: FUNDACIÓ NEN DÉU
"Per perseguir, des de fa 128 anys, aconseguir
la màxima autonomia possible de les persones
usuàries, donant-lis formació especialitzada i a
través d'un taller ocupacional".

www.acciosolidaria.cat

Préstecs per a
necessitats puntuals
FONS SOCIAL
SANT CUGAT-VALLDOREIX

En l’àmbit territorial de Sant Cugat del Vallès, comptem amb
un Fons Social destinat a atorgar préstecs, també sense
interessos, a persones amb treballs precaris que necessiten
recursos per fer front a imprevistos.

DADES 2019

205
PRÉSTECS

281.250 €
ATORGATS

PRINCIPALS NECESSITATS COBERTES

Pagament de
deutes

Viatges i
transports

Obres i manteniments
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Persones
emprenedores
TESTIMONIS

20.000 €
3 LLOCS DE TREBALL
BARCELONA

10.000 €
4 LLOCS DE TREBALL
SABADELL

LLIBRERIA DE BARRI

COOPERATIVA RENOVABLES

"Teníem experiencia en el món
editorial, la comunicació i la
gestió cultural i volíem posar en
marxa una llibreria que també fos
centre cultural de proximitat".

"Feia molts mesos que encadenava
contractes temporals que no
donaven cap mena d’estabilitat a la
meva família ni em permetien posar
en pràctica la meva formació".

La Dàlia, l’Enric i el Marc han
obert La Tribu, una llibreria de
barri que perseguexi ser un espai
de trobada i participació.

Amb tres persones més, l'Andrés ha
posat en marxa una cooperativa
orientada a implementar solucions
relacionades amb les energies
renovables.

Qui ho fa possible
L'EQUIP

47 PERSONES VOLUNTÀRIES
La força d'ASCA es troba en un equip de persones voluntàries amb
perfils relacionats amb el món de l'empresa, l'emprenedoria,
l'enginyeria i l'àrea social que havent finalitzat la seva vida laboral
ofereixen de forma altruista la seva experiència i coneixements en
l'assessorament i acompanyament de les persones que sol·liciten
ajuda ASCA.

4 PROFESSIONALS CONTRACTADES
Comptem amb una petita estructura amb la finalitat d'assegurar
el bon funcionament de l'entitat en tasques de gestió, administració,
comunicació i captació de fons.

296 DONANTS
LA NOSTRA FORÇA, EL VOLUNTARIAT

La tasca d'ASCA no seria possible sense una xarxa de persones i
entitats donants que aporten recursos econòmics per a fer girar la
roda de la solidaritat.

Com ens financem
DADES 2019

Els comptes de la fundació Acció Solidària Contra l’Atur estan auditats
per AUREN AUDITORES SP, S.L.P., membre del Col·legi de Censors de
Comptes de Catalunya.
Estan a disposició dels col·laboradors de l’entitat.

Qui ens dóna suport
APORTACIONS ECONÒMIQUES

TREBALL EN XARXA

EN FORMEM PART

Qui avala la nostra feina
Premi Ciutat Solidària d'Onda Cero i el Consosrci de la Zona Franca (2020)
Guardó "Actius de l'Acord" de l'Acord
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva (2019)

Premi a la millor tasca en defensa dels valors cívics
de l'Ajuntament de la Vila de Gràcia (2008)

Premi Benet Vigo de la Fundació Roca
Galès (2018)

Reconeixement de l'Ajuntament de Barcelona (2004)
Reconeixement de la Fundació Marianao (2003)

Premi Ciutat de Sant Cugat al Fons Social
Sant Cugat Valldoreix (2016)
Premi de la Federació Estatal de
Empresas de Inserción (2015)
Menció institucional del Col·legi i
Associació d’Ingeniers de Catalunya (2014)

Premi Primer de Maig de les Fundacions Josep
Comaposada i Rafael Campalans (2003)
Premi Memoria Lluís Companys de la Fundació Irla
(2002)
Distinció a la Qualitat Social de l’International Quality
Movement, Generalitat de Catalunya i el Fons Social
Europeu (1998)

Gràcies a l'ajuda de persones i entitats com vosaltres,
des de 1981 hem aconseguit:

Donar suport a més
de 14.000 projectes.

Atorgar més de
18 m € en préstecs sense
interessos i ajudes.

Crear més de 16.000
llocs de treball digne.

Però encara hi ha moltes persones que necessiten un impuls per tornar a començar.

Ara comptem amb el vostre suport.
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Tu també pots impulsar el treball digne
COM ENS POTS AJUDAR
FES UNA APORTACIÓ ECONÒMICA AL FONS DE SOLIDARITAT
L’equip de la “Taula de Projectes” d’ASCA es compromet a destinar la
teva aportació a aquell o aquells projectes que en el moment de la
donació necessitin suport prioritari.

IMPULSA UN PROJECTE QUE FOMENTI EL TREBALL DIGNE
Et presentem una selecció de projectes que necessiten suport i tu
esculls col·laborar amb aquell que millor s’adapti als teus interessos,
inquietuds i motivacions o a l’estratègia de Responsabilitat Social de la
teva organització.

CREA UN COMPTE SOLIDARI PER A UN COL·LECTIU CONCRET
Et convidem a crear un compte solidari propi adaptat als teus
interessos i inquietuds o a l’estratègia de responsabilitat social de la
teva organització. Cercarem de manera conjunta aquell projecte o
aquells projectes que millor s’adaptin a aquests requisits i els
acompanyarem en el procés d’emprenedoria.

Amb el teu
suport, no ens
aturarem.

Fundació Acció Solidària Contra l'Atur
c/ Riera Sant Miquel 1bis , Planta -1
08006 Barcelona
+34 93 217 02 88
comunicacio@acciosolidaria.cat

@acciosolidaria
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