MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

ACTIVITAT DE L’ENTITAT
1.1. NATURALESA
La Fundació Privada Nous Cims va ser constituïda l’any 2015 i té el seu domicili social
a Plaza de Europa, nº 21-23, de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Està inscrita
en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2937,
per resolució de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
La Fundació té, amb caràcter general, les següents finalitats:
a) Millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral de col·lectius en risc, prioritàriament
de joves.
b) Lluitar contra la pobresa.
c) Millorar l’atenció psico-social dels malats, preferentment, dels malalts de càncer
i prevenir, diagnosticar i atendre infants i joves amb problemes de salut mental.
Dins l’àmbit d’aquests objectes, seran pròpies de la Fundació totes aquelles activitats
que, amb caràcter desinteressat i sense ànim de lucre, siguin ordenades, encara que
sigui indirectament, cap a les finalitats esmentades.
Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que
el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats,
institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.
L’Entitat desenvolupa les seves funcions majoritàriament a Catalunya, sense perjudici
de les activitats que per un millor compliment de les seves finalitats puguin dur a
terme arreu del territori espanyol i a l’estranger.
Tots els càrrecs del Patronat són gratuïts d’acord amb els Estatuts i la legislació
vigent.
La Fundació ha optat pel règim fiscal especial establert en el Títol II de la Llei
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives
i dels incentius fiscals al mecenatge.
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ACTIVITATS, PROJECTES I AJUTS
La Fundació treballa per a donar suport, impulsar o construir noves respostes a
alguns dels reptes claus que té la nostra societat i que s’emmarquen dins dels tres
fins fundacionals bàsics que defineixen els seus Estatuts.
Un cop concretat i identificat un repte la Fundació explora i valora les respostes
existents contactant amb les entitats i principals actors que treballen en aquest
àmbit. Si identifica projectes que responen de forma adequada al repte la fundació
Nous Cims hi pot col·laborar en dos nivells: finançant directament el projecte i fentne un seguiment trimestral prefixat amb indicadors pactats i/o implicant-se en el seu
desenvolupament estratègic el que pot suposar una extensió territorial del projecte,
dels beneficiaris o una modificació d’algun dels seus elements claus.
En alguns casos, d’aquest treball amb els actors o entitats del sector neixen idees o
propostes de nous projectes que Nous Cims impulsa directament, com pot ser el
projecte de suport a itineraris formatius-beques, o juntament amb alguna entitat.,
com el projecte d’introducció de l’humor amb adults de càncer amb Pallapupas.
Les entitats amb les que es treballa, especialment en l’àmbit de la inserció laboral i
la cooperació, disposen de polítiques de gènere i duen a terme accions per a garantir
la igualtat entre gèneres.
En el cas del programa de beques, la distribució entre gèneres respon a la selecció
feta per les mateixes entitats. No obstant això es treballa amb alguna entitat que
només atén dones el que garanteix una presència major de dones entre el col·lectiu
becat.
Els ingressos totals de la Fundació han estat de 5.400.000,00 euros, dels quals
5.366.634,59 euros s’han considerat com a ingressos computables. D’aquests un
93% son despesa i inversió destinada a l’activitat fundacional.
A part de la despesa, la Fundació també ha realitzat préstecs per valor de 110.000
euros a empreses socials, activitat que també forma part dels seus fins fundacionals.
En el cas en el que el projecte l'executi directament una entitat col·laboradora la
despesa es regula mitjançant un conveni de donació o conveni de col·laboració que
per a l’exercici 2018 suposen 4.253.393,12 euros. Quan els projectes són
directament executats per la Fundació o per encàrrec d’ella, la despesa es concreta
en factures de professionals a la Fundació.
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Com indiquen els seus estatuts, l’activitat de la Fundació s’agrupa en 3 grans àmbits
d’actuació:




Millora de l’ocupabilitat I inserció laboral de col·lectius en risc, prioritàriament
joves.
LLuita contra la pobresa
Millora de l’atenció psicosocial als malalts, especialment de càncer i promoció i
prevenció en salut mental.

Millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral de col·lectius
en risc, prioritàriament joves.

1.642.394,05 €

Lluita contra la pobresa.

1.559.594,95 €

Millora de l’atenció psico-social als malalts,
especialment de càncer i promoció i prevenció en salut
mental.

1.051.404,12 €

TOTAL AJUTS A ENTITATS

4.253.393,12 €

Cada un d’aquests àmbits d’actuació es desplega a l’hora en uns eixos concrets
d’actuació. A continuació s’explica amb més detall cada un d’aquests àmbits i eixos
d’actuació; i s’explicita la distribució de la principal tipologia de despesa (ajuts a
entitats) en funció d’aquests eixos d’activitat

A)
MILLORA DE L’OCUPABILITAT I INSERCIÓ LABORAL DE COL·LECTIUS
EN RISC, PRIORITÀRIAMENT DE JOVES

A1.- Suport a projectes d’activació
Nous Cims acompanya itineraris formatius i d’inserció de joves en risc vinculats a
entitats socials.
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Durant aquest any hem avaluat el nostre impacte en les entitats participants als reptes
de PFIs, i hem creat una nova iniciativa de formació dirigida al professorat d’aquest
cicle d’estudis.
A.2.- Suport a projectes d’orientació vocacional
Des de Nous Cims oferim suport a entitats que treballen temes d’orientació vocacional
i posem a disposició de les entitats socials professionals externs que puguin col·laborar
en el desenvolupament de processos formatius i d’orientació vocacional per a joves
vinculats a aquestes entitats.
Les entitats i Nous Cims seleccionen joves que participen en sessions individuals o
grupals per a treballar i identificar la seva vocació i projecte vital. Nous Cims finança
el cost d’aquests professionals.
Enguany s’han millorat i impulsat els programes d’orientació vocacional de joves en
risc vinculats a entitats socials, amb la captació d’equip propi i posada en marxa de
tallers d’impacte en 15 institucions arribant a 250 joves beneficiaris.
A.3.- Suport a projectes d’acompanyament de joves
Des de Nous Cims s’ofereix suport econòmic a entitats que compten amb programes
d’acompanyament de joves. Es dota a les entitats d’un import anual i se’ls hi fa un
seguiment trimestral de resultats.

A.4.- Suport a itineraris formatius-beques
Programa de beques pròpies. Des de Nous Cims s’impulsa que les entitats socials
puguin oferir beques a joves que estan cursant estudis de formació post-obligatòria.
Per això es fa una selecció conjunta (FNC-entitat) de joves que requereixen aquest
suport econòmic. Les entitats socials realitzen el seguiment del jove i fan el pagament
dels costos associats als estudis. Nous Cims fa una donació a les entitats per l’import
d’aquesta tasca.
Les entitats proposen als joves a ser becats a través d’un aplicatiu que recull la
informació bàsica i permet a Nous Cims fer la selecció dels joves becats en funció dels
següents criteris: motivació, compromís, competències, situació econòmica i risc
social.
Enguany hem arribat a becar a 488 joves provinents de 77 entitats socials.
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Programa de beques impulsa- Des de Nous Cims es fa una donació a entitats
educatives per a que puguin impulsar un programa de beques per a joves en cursos
de formació post obligatòria que aquests centres ofereixen. Enguany aquest programa
s’ha dut a terme amb l’Escola Pia, la Salle, Vedrunes a nivell de formació professional
i Batxillerat i a ESADE a nivell universitari.

A.5.- Suport a empreses d’inserció
Des de Nous Cims col·laborem en l’impuls de programes d’acompanyament a empreses
d’inserció. Així mateix concedim crèdits a aquest tipus d’empreses per a impulsar el
seu creixement I ampliar l’impacte de la seva actuació.

ÀMBIT OCUPABILTIAT. Distribució per eixos d’actuació dels ajuts a entitats

A.1. Suport a projectes d’activació.

314.513,00 €

A.2. Suport a projectes d’orientació vocacional.

112.057,00 €

A.3. Suport a projectes d’acompanyament de joves

179.490,00 €

A.4. Suport a itineraris formatius beques.

938.789,82 €

A.5. Suport a empreses d’inserció.

97.544,23 €

PROJECTES DE MILLORA DE L’OCUPABILITAT DE
JOVES
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B) LLUITA CONTRA LA POBRESA
Com a activitat principal a destacar globalment per aquest àmbit i exercici, cal
esmentar l’aprovació pel Patronat del primer Pla Estratègic de l’Àrea de Pobresa 20192022.
Aquest PEAP és essencialment un document programàtic que reflecteix les prioritat de
Nous Cims a nivell demogràfic, geogràfic i sectorial. El PEAP marca també uns
objectius a aconseguir a mig i llarg termini i els recursos financers i humans necessaris
per assolir-los. Nous Cims en el seu conjunt assumeix l’aprovació de Plans Estratègics
com una eina clau en la seva consolidació institucional.
B.1.- Suport a projectes d’emergències
Nous Cims identifica emergències claus i entitats que treballen en aquest àmbit i fa
una donació específica per a un projecte d’emergències concret.
Durant l’exercici 2018 es van fer tres aportacions en aquest sub-àmbit. La primera,
per import de 95.000 Euro per col.laborar al sosteniment de l’hospital de
l’organització Metges Sense Fronteres a Gambella (Etiòpia).
La segona per import de 90.000 Euro per recolzar l’ajut humanitari d’emergència als
immigrants veneçolans que s’estan desplaçant a Colòmbia amb l’organització Acción
contra el Hambre.
I la tercera, també per import de 90.000 Euro per a proveir ajut humanitari a la
població desplaçada pel conflicte a la República Centreafricana, a l’organització
Intermón-Oxfam.
B.2.- Suport a projectes de cooperació
Nous Cims identifica entitats i projectes de cooperació innovadors i realitza convenis
de col.laboració amb les entitats que els impulsen. Nous Cims fa un seguiment
trimestral de l’evolució dels projectes a través de les entitats socials que els
gestionen.
Durant aquest exercici, caldria destacar per la seva singularitat els següents
projectes:
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a) “Formalització recicladors a Santa Marta (Colòmbia), en col.laboració amb l’entitat
barcelonina Roots for Sustainability i per un import total de 241.694 Euro, consistent
en el desenvolupament de processos innovadors en la formalització i inserció
socioeconòmica de recicladors de base a la ciutat de Santa Marta;
b) “Salut mental i benestar en educació superior” en col.laboració amb l’entitat
anglesa Basic Needs – CBM per un import de 299.214 Euro, adreçat a promoure la
salut mental i reduir la taxa d’abandonament entre els/les joves estudiants de les
universitats Kenyatta i Chuka de Kenia;
c) “Beques Nous Cims-Fundació Vicente Ferrer” per un import de 139.200 Euro,
corresponent a la primera fase (dos anys) del projecte de mentorització dels estudis
pre-universitaris i universitaris de 80 joves que estudiaran a la ciutat de Vijayawada
a l’estat d’Andhra Pradesh (Índia).

ÀMBIT LLUITA CONTRA LA POBRESA. Distribució per eixos d’actuació dels
ajuts a entitats

B.1. Suport a projectes d’emergències

275.000,00 €

B.2. Suport a projectes de cooperació

1.284.594,95 €

LLUITA CONTRA LA POBRESA

1.559.594,95 €

C) MILLORA DE L’ATENCIÓ PSICO-SOCIAL ALS MALALTS, ESPECIALMENT
DE CÀNCER i PROMOCIÓ I PREVENCIÓ EN SALUT MENTAL.

C.1.- Suport a projectes d'atenció psicològica i social a malalts pal·liatius
Des de Nous Cims es col·labora amb l’Associació Espanyola contra el càncer per a
impulsar el desenvolupament d’un projecte d’atenció psicologia i social a malalts
pal·liatius a zones de Catalunya on aquesta atenció no està desplegada.
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També es col·labora amb la Fundació Villavechia per a impulsar un projecte d’atenció
pal·liativa pediàtrica.
C.2.- Suport a projectes d’atenció a malalts de càncer
Nous Cims impulsa i lidera la creació d’un centre d’atenció pràctica i social a malalts
de càncer dintre del recinte hospitalari de l’hospital de la Santa Creu I Sant Pau. Per
a poder dur a terme aquest projecte la Fundació Nous Cims ha impulsat la constitució
d’una fundació anomenada Fundació Kàlida que serà qui gestionarà el centre de nova
creació. La Fundació Nous Cims dota a aquesta fundació dels fons necessaris per a
que pugui dur a terme la seva activitat fundacional.
C.3.- Suport a projectes de millora de l’ambient hospitalari
Nous Cims col·labora amb l’Associació Pallapupas per a impulsar l’ús de l’humor com
a recurs d’atenció al malalt i element de millora del tracte i ambient hospitalari. Dintre
d’aquest marc Nous Cims financia projectes que Pallapupas ja duu a terme en
hospitals infantils i a més ha perfilat juntament amb Pallapupas un projecte pilot amb
adults malalts de càncer al ICO de Barcelona. Nous Cims forma part en aquest cas
del grup pilot d’impuls del projecte, col·labora en el disseny de l’estratègia, el financia
impulsa la seva avaluació.
C.4.- Suport a projectes d’atenció a joves amb problemes de salut mental i
desvinculació de les xarxes educatives, sanitàries i laborals.
Nous Cims col·labora amb la Fundació Vidal i Barraquer per a impulsar el
desenvolupament del projecte ECID d’intervenció amb joves de la xarxa de salut mental
al domicili seguint el model d’intervenció AMBIT del Centre Anna Freud de Londres.
C.5.- Creació d’un projecte pel benestar emocional i relacional a les escoles.
Nous Cims conjuntament amb la Cooperativa Eduvic, ha desenvolupat el programa
Komtü per treballar a les escoles al cicle infantil i primària per la promoció, prevenció i
intervenció temprana en salut mental.
C.6.- Suport a projectes d'atenció psicològica i social per joves en situació de
vulnerabilitat social.
Nous Cims col·labora amb Horseway en el desenvolupament d’un programa
d’equinoteràpia per joves tutel·lats per la DGAIA.
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ÀMBIT ATENCIÓ PSICOSOCIAL MALALTS DE CÀNCER I SALUT MENTAL.
Distribució per eixos d’actuació dels ajuts a entitats

C.1. Suport a projectes d’atenció psicològica i social a malalts
pal·liatius.

297.565,00 €

C.2. Suport a projectes d’atenció a malalts de càncer

318.534,62 €

C.3. Suport a projectes de millor de l’ambient hospitalari
C.4. Suport a projectes d’atenció a joves amb problemes de
salut mental i desvinculació de les xarxes educatives, sanitàries
i laborals.

138.212,50 €

C.5. Creació d’un projecte pel benestar emocional i relacional a
les escoles
C.6. Suport a projectes d’atenció psicològica i social per a joves
en situació de vulnerabilitat social.
MILLORA DE L’ATENCIÓ PSICO-SOCIAL ALS MALALTS,
ESPECIALMENT DE CÀNCER I PROMOCIÓ I PREVENCIÓ
EN SALUT MENTAL
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198.700,00 €
78.392,00 €

20.000,00 €

1.051.404,12€

