MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2020

ACTIVITAT DE L’ENTITAT
1.1. NATURALESA
La Fundació Privada Nous Cims va ser constituïda l’any 2015 i té el seu domicili social
al carrer Entença, núm. 332-334, de 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) OCUPABILITAT: Millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral de col·lectius en
risc, prioritàriament de joves.
b) DESENVOLUPAMENT GLOBAL i lluitar contra la pobresa.

c) BENESTAR EMOCIONAL: 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 cap a les
finalitats esmentades.
Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació Nous Cims 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 Nous Cims 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 trets i 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
hi pot col·laborar en dos nivells:
1. Finançant directament el projecte i fent- ne un seguiment trimestral prefixat
amb indicadors pactats i/o
2. 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 la Fundació Nous Cims impulsa directament, com
ara pot ser el projecte de suport a itineraris formatius-beques, o bé treballant
juntament amb alguna entitat.
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, la qual cosa garanteix una presència major de dones entre el
col·lectiu becat.
Els ingressos totals de la Fundació Nous Cims per a l’any 2020 han estat de
11.258.161,00 euros, dels quals 11.149.131,77 euros s’han considerat com a
ingressos computables.
D’aquests ingressos computables el 100% ha estat despesa i inversió destinada a
l’activitat fundacional.
Durant l’exercici 2020 la Fundació ha atorgat ajusts a entitats i/o usuaris per un
import de 8.030.466,57 euros.
En el cas en què 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 2020 han suposat un total de 7.904.279,81 euros.
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Així mateix, la Fundació Nous Cims ha portat ha atorgat ajuts a usuaris a través de
convenis de donació directa que per a l’any 2020 han estat d’un total de 126.186,76
euros.
Quan els projectes són directament executats per la Fundació o per encàrrec d’ella,
la despesa es concreta en factures rebudes per la prestació de serveis d’entitats i/o
professionals a la Fundació, que durant l’any 2020 han suposat una despesa de
1.615.442,19 euros.
I, per portar a terme els projectes, tant aquells gestionats directament com la
coordinació i el seguiment d’aquells que han estat desenvolupats per altres entitats,
la Fundació ha necessitat assumir altres despeses de diversa naturalesa, com ara,
despeses de personal, compres o altres despeses de gestió ordinària necessàries per
a l’assoliment dels projectes i objectius establerts que han suposat per al 2020 una
despesa de 1.443.175,77 euros. Així com certes adquisicions d’immobilitzat per un
import de 270.838,68 euros.
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.

4.369.679 €

Desenvolupament global i lluita contra la pobresa.

2.290.339 €

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

2.215.289 €

Emergències COVID. Partida extraordinària

1.851.639 €

TOTAL AJUTS I DESPESES

10.726.947 €
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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
Seguint el Pla Estratègic de l’Àrea d’Ocupabilitat 2019-2022, la Fundació Nous Cims
ha concentrat esforços a consolidar una proposta referent que doni resposta a aquest
fi fundacional i al repte social que planteja la realitat del mercat formatiu i laboral
juvenil.
És per això, que la Fundació impulsa ZING Programme, un model que engloba
tota la metodologia dissenyada i creada per l’Àrea d’Ocupabilitat amb l’objectiu
de transformar la vida de joves que no han pogut accedir al món formatiu i laboral en
igualtat de condicions. Sota el paraigües de ZING es generen oportunitats d’alt
impacte transformador que permetin als i les joves seguir itineraris formatius
vocacionals i obtenir una inserció laboral de qualitat.
L’activitat de 2020 s’ha centrat en impulsar Zing Programme com a model sòlid i d’alt
impacte, però al mateix temps àgil, flexible, altament innovador, escalable i amb
possibilitat d’ésser replicat. Per a aconseguir-ho, l’Àrea d’Ocupabilitat ha treballat
principalment en base a aquests 4 objectius més 2 tipus de aportacions
extraordinàries:

A.1.- Programes de Beques i Formació d’impacte
En el marc del programa ZING, Nous Cims ofereix oportunitats perquè els alumnes
que tinguin les competències necessàries, compromís i motivació puguin formar-se en
els estudis que desitgin i en el centre que creguin més adient sense que el factor
econòmic o social en sigui determinant.
-

Programa de Beques ZING (entitats socials): Nous Cims ofereix beques a
joves vinculats/des a Entitats Socials i que tenen la intenció de cursar estudis
de formació post obligatòria (majoritàriament Formació Professional, però
també PFI, Batxillerat i Graus Universitaris).
La concessió de les Beques ZING es duu a terme a partir d’una selecció
conjunta entre la Fundació i l’entitat social d’entre els i les joves que
requereixen aquest suport econòmic en funció dels següents criteris:
motivació, compromís, competències, situació econòmica i risc social.
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Les entitats socials són responsables del seguiment del o de la jove durant tot
el curs acadèmic, així com d’efectuar el pagament dels costos associats als
estudis. Nous Cims fa una donació a les entitats per l’import d’aquesta tasca.
El curs 2020/21 la Fundació Nous Cims ha becat 818 joves vinculats a 93
entitats socials i Instituts d’Espanya i Catalunya amb una taxa d’èxit d’estudis
del 92%.
-

Beques ZING
exalumnes de
majoritàriament
compromís amb

Instituts: Els i les beneficiaris d’aquestes beques són
4t d’ESO proposats pels seus centres de secundària,
d’alta o molt alta complexitat, per la seva motivació i
els estudis.

Un total de 90 alumnes han estat becats/des per cursar un grau mitjà de
Formació Professional en el curs 2020/21 en dotze instituts de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
-

Beques Impulsa: Nous Cims dona suport estratègic al programa de beques
d’impacte dissenyat per la Fundació Impulsa, ajudant a créixer aquest projecte
a les comarques d’Osona, la Garrotxa, el Berguedà i el Moianès amb 150 joves
beneficiaris.

-

Projectes d’Impuls Educatiu: Nous Cims ha replicat el model propi ZING
impulsant programes de beques per a joves que cursen Formació Professional
i Batxillerat a centres d’Escola Pia, La Salle Catalunya i Vedruna Catalunya
Educació, i ESADE en l’àmbit universitari. La xifra de beques d’aquest projecte
es de 162.
L’objectiu és facilitar el desenvolupament d’itineraris formatius vocacionals que
impulsin la inserció laboral de joves en situació de vulnerabilitat social o
econòmica.

A2.- Suport a l’activació de talent i vocació
8 de cada 10 estudiants d’ESO no tenen clar què volen fer una vegada hagin finalitzat
aquests estudis. Aquest és un dels motius que ha portat Nous Cims des de 2015 a
desenvolupar una línia pròpia d’activació de talent - ZING Vocació.
Es tracta d’un Programa d’Orientació Vocacional amb metodologia i equip propi de
professionals experts, fonamentat en dos eixos principals: autoconeixement i
orientació acadèmica.
El programa està executat per un equip de facilitadors professionals – els xerpes que ofereixen sessions individuals o tallers grupals motivacionals, inspiradors,
dinàmics i vivencials a tot l’Estat i Catalunya.
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Durant el 2020, 252 joves de Catalunya i Espanya s’han beneficiat d’aquest projecte
en què hi treballen professionals experts. Pel que fa a la taxa d’èxit, el 90% dels joves
que han acabat els tallers de Zing Vocació estan estudiant o treballant al cap de sis
mesos de la seva finalització.

A.3.- Impuls d’una xarxa de joves
ZING Network és una xarxa de suport creada per impulsar l’èxit educatiu i la
futura inserció laboral dels Zingers mitjançant una comunitat social de joves amb
les mateixes inquietuds.
Aquesta plataforma social de connexió permet als nois i noies desenvolupar el seu
talent i aprofitar-lo a favor d’altres en la seva mateixa situació, a més de facilitar el
vincle i el seguiment per part de Nous Cims.
La creació de la xarxa de ZING, sempre en evolució, és un treball col·labora entre
els Zingers, les més de 100 entitats socials que col·laboren en el programa i també
està oberta a l’àmbit empresarial.
En el 2020 la xarxa de joves s’ha multiplicat arribant als 993 joves.

A.4.- Acompanyament als joves cap a la Inserció Laboral
L’èxit del programa ZING es completa en el moment en què un jove aconsegueix una
inserció laboral, especialment si és vocacional o en el camp d’estudis que ha seguit el
jove.
Per multiplicar les oportunitats laborals dels Zingers, i acompanyar-los cap al seu èxit
professional, durant el 2020 s’ha posat en marxa un nou projecte
d’acompanyament a la Inserció Laboral.
Aquesta iniciativa permetrà mesurar acuradament l’impacte de ZING Programme en
l’ocupabilitat dels joves al llarg dels anys partint que la inserció laboral mitjana dels
darrers 3 anys ha estat del 74% als 12 mesos de finalitzar estudis.

A.5.- Incubadora de projectes socials
Nous Cims accelera –amb un impuls econòmic i/o estratègic- iniciatives
d’emprenedoria social que donen resposta a necessitats emergents de diferents tipus
de col·lectius en situació de risc.
Entre d’altres s’ha apostat per idees innovadores amb capacitat de transformació
social en l’àmbit de la inserció laboral dels joves en situació de vulnerabilitat.
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Entre els projectes impulsats l’any 2020 es troba Factoria F5, la primera escola digital
inclusiva i solidària d’Espanya, que ofereix formació intensiva d’alt impacte
(bootcamps) en desenvolupament web i mòbil.
Un altre dels projectes destacats és la col·laboració amb Fundació ÈXIT en el
desplegament d’un nou projecte d’orientació acadèmica i professional dirigit a joves
de 4º d’ESO i PFI, una iniciativa pilot i amb metodologia online i presencial enfocada
a millorar l’autoconeixement dels joves, la identificació de competències i la seva
descoberta de vocació.

A.6 Suport inserció laboral a col·lectius amb risc, discapacitats psíquics.
Durant el 2020, s’ha decidit de fer una aportació extraordinària a la Fundació Portolà
que treballa per atendre les necessitats d’integració social i laboral de persones amb
discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental (d’especials dificultats) per tal d’aconseguir
la seva màxima autonomia.
L’objectiu de la donació ha sigut ajudar a donar un impuls al creixement de Portolà i
del número de discapacitats integrats, finançant una part de les obres del nou edifici
que estan construint a Sant Feliu de Llobregat.

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

A.1. Suport a itineraris formatius beques.
A.2. Suport a projectes d’orientació vocacional.

2.352.305 €
237.560 €

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

17.689 €

A.4 Acompanyament a la Inserció Laboral

20.909 €

A.5 Suport a incubadora de projectes socials
A.6 Suport inserció laboral a col·lectius amb risc,
discapacitats psíquics.
A.7 Estructura directa àrea

123.486 €
1.212.741 €
404.990 €

PROJECTES DE MILLORA DE L’OCUPABILITAT
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B) DESENVOLUPAMENT GLOBAL
Seguint el Pla Estratègic de Desenvolupament Global 2019-2022, la Fundació Nous
Cims ha concentrat la seva activitat en aquest àmbit principalment en quatre regions
d’Àsia, Amèrica del Sud i Àfrica. Més de 56.000 persones han participat a les
activitats o han rebut alguna contraprestació directa dels projectes de l’Àrea de
Desenvolupament Global l’any 2020.
Com a fita destacada de l’exercici i a més dels nous 8 projectes aprovats, la
Fundació ha establert una antena ubicada a Dakar (Senegal) amb un professional
permanent al territori com a dispositiu d’integració de proximitat de Nous Cims amb
les contraparts al Senegal.
Precisament, l’estratègia de treball de la Fundació en aquest àmbit es basa
principalment en la identificació de contraparts locals que destaquin per la seva
professionalitat, el seu compromís, el seu esperit innovador i l’impacte que han
començat a generar a les seves comunitats.
Més enllà de proveir uns recursos econòmics determinats, Nous Cims fa èmfasi en
l’enfortiment de les capacitats d’aquestes contraparts locals com a mecanisme per
garantir l’èxit i la sostenibilitat dels projectes.
Nous Cims estableix relacions de col·laboració a mig i llarg termini amb aquestes
organitzacions, aportant recursos humans, tècnics i econòmics, segons les necessitats
que les mateixes entitats determinen. Fruit d’aquestes experiències, la Fundació aspira
a obtenir conclusions i resultats que transformin el seu entorn i que les facin
susceptibles de ser replicats en qualsevol lloc del món.
Durant el 2020, l’Àrea de Desenvolupament Global ha centrat el seu impacte en:

B.1.- Suport a projectes de Salut i Millora del Benestar Emocional
La salut mental és un problema invisible als programes de desenvolupament a nivell
internacional, que tradicionalment s'han centrat en VIH/SIDA, malària i tuberculosi.
És per aquest motiu que Nous Cims ha apostat per ser un actor rellevant en l'àmbit
del benestar emocional en la cooperació i especialment en contextos
d'emergències i països en què es vulneren els drets humans. La Fundació, a més,
impulsa altres projectes relacionats amb la salut en països en crisi humanitària.
Alguns dels projectes més destacats de 2020 són:
-

Promoció de la Salut Mental i Benestar a Kènia (en col·laboració amb Basic
Needs - CMB): 800 estudiants universitaris es beneficien directament de
teràpies psico-socials i milers d’estudiants participen de campanyes de lluita
contra l’estigma mitjançant el teatre.
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-

Millora dels Serveis Públics de Salut Mental per a Infants i Joves a
Palestina i Franja de Gaza (en col·laboració amb Médicos del Mundo): 30
professionals formats.

B.2.- Suport a projectes de Desenvolupament Econòmic
Nous Cims ha impulsat diversos projectes que reforcen el desenvolupament
d'activitats productives, que alhora milloren les condicions socioeconòmiques de les
comunitats a països emergents, amb la dona al centre com a motor del canvi.
És a partir de les seves pròpies fortaleses, una informació adequada i el reforç de les
seves habilitats, que les dones poden obtenir més valor pel seu treball. Aquest canvi
els permetrà arribar a l'equitat de gènere a les seves comunitats locals, i podran
generar valor afegit per a tots els seus membres.
Entre els projectes amb més impacte social de 2020, hi trobem:
-

Formalització i inserció socioeconòmica de recicladors/es de carrer a
la ciutat de Santa Marta, a Colòmbia (en col·laboració amb
Roots4Susteinability): 244 recicladors/es han millorat la seva qualitat de vida

-

Emprenedoria i lideratge femení contra la malnutrició a Senegal (en
col·laboració amb Acción contra el Hambre): 1.200 dones se n’han beneficiat,
construint 19 horts comunitaris que elles mateixes gestionen

B.3.- Suport a l’Educació i Programes Internacionals de Beques
Nous Cims ha apostat per formar dones i joves en "soft skills" -capacitats de
comunicació, treball en equip i resolució de problemes -, unes habilitats que permeten
adaptar-se més fàcilment als canvis i obtenir millors resultats als estudis, l'entorn
laboral i la vida en general. Així, s’han impulsat projectes en aquest àmbit específic
amb organitzacions com WISE (Etiòpia) o Lapid Leaders (Kenya).
A més, la Fundació ha impulsat diversos programes internacionals de beques
universitàries a diversos països del seu àmbit d’actuació de la mà d'agents locals como
Écoles Pies de l’Afrique de l’Ouest (Senegal), ACOES (Hondures), Matraca
(Mèxic), Fundació Vicente Ferrer (Índia) o Associació És per Tu (famílies afectades
per la radiació residual de la catàstrofe de Txernòbil).
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B.4.- Altres despeses: consultories, nous projectes i viatges
Dins de l’Àrea de Desenvolupament Global és important destacar tota la feina realitzada
per a identificar nous projectes i avaluar l’impacte dels ja existents; tot això queda
englobat tant a les partides pressupostàries de missions a terreny –que serveixen
addicionalment per a realitzar el seguiment de projectes vigents-, com pel que fa les
consultories encarregades a tercers –per exemple, l’anàlisi de R4S de les beques de
formació professional de l’Eastlands College of Technology (Kenya).

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

B.1. Salut i millora del benestar emocional

288.100 €

B.2. Desenvolupament econòmic

633.212 €

B.3. Educació i programa de beques
internacionals

1.079.948 €

B.4 Altres despeses/ estructura

120.848 €

B.5 Estructura directa àrea

168.231 €

PROJECTES DE LLUITA CONTRA LA
POBRESA
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C) MILLORA DEL BENESTAR EMOCIONAL DE LES PERSONES EN PROCESSOS
ONCOLÒGICS I PROMOCIÓ I PREVENCIÓ EN SALUTA MENTAL D’INFANTS I
JOVES.
Al 2019 el Patronat de la Fundació Nous Cims va aprovar el Pla Estratègic de Benestar
Emocional 2019-2022. Aquest full de ruta acompanya el camí perquè la Fundació sigui
reconeguda pel seu model d’excel·lència en les intervencions i en projectes de suport
emocional, relacional i social en diferents àmbits.
Seguint els fins fundacionals, aquest exercici l’Àrea de Benestar Emocional ha enfocat
les seves activitats a:


Analitzar com s’atenen les necessitats emocionals i de benestar d’infants i
joves, a més d’adults amb càncer.



Buscar idees i iniciatives innovadores en l’àmbit nacional i internacional
basades en l’evidència.



Definir els projectes en cooperació amb entitats i organismes socials, educatius
i sanitaris.



Participar en l’execució i implementació dels projectes perquè siguin una
realitat.



Avaluar els projectes per a progressar en qualitat d’atenció mitjançant un enfoc
de millora contínua.

De la mateixa manera que els canvis més profunds en la vida de les persones
requereixen temps, la Fundació Nous Cims és conscient que instaurar models
d’intervenció innovadors i diferenciadors en la xarxa convencional d’atenció en salut
mental requereix d’una rigorosa avaluació del seu impacte i sostenibilitat, més
enllà del temps i coneixement generat.
En concret, les iniciatives de l’Àrea de Benestar Emocional s’han concretat en:

C.1.- Suport a projectes d’atenció psicològica i social a malalts pal·liatius
En aquest àmbit, la Fundació ha contribuït a l’Atenció integral en malaltia oncològica
en fase avançada de la mà de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), i
al projecte “Compta amb mi” de la Fundació Enriqueta Villavecchia.
Durant el 2020 i en caire d’ajut d’emergència en el context pandèmic, es van posar
en marxa dues iniciatives:
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-

Per donar resposta a les emergències socials i emocionals de les persones amb
càncer derivades de la situació Covid-19, la Fundació va col·laborar amb la
AECC en la posada d’uns ajuts econòmics per fer font a les despeses bàsiques
(llum, aigua, menjar, etc..)

-

Per altra banda, i per a la població en general i també en col·laboració amb la
AECC, es va posar en marxa una línia telefònica d’atenció i seguiment als dols
de les defuncions derivades de la Covid-19.

C.2.- Suport a projectes d’atenció psicosocial a malalts de càncer
Les persones adultes amb diagnòstic de càncer pateixen arran d'aquest important
canvi vital, que suposa un fort impacte emocional. No obstant això, el xoc que genera
aquest diagnòstic té un efecte diferent en cada persona.
Durant el 2020 la Fundació ha desenvolupar DOMUM, un projecte basat en
l’acompanyament que millora la qualitat de vida i permet a la persona amb càncer i al
seu entorn afrontar cada etapa del procés oncològic, fins i tot després d'haver-lo
superat:
-

Projecte DOMUM Tallers:
o

Artteràpia – En col·laboració amb la Fundació Kālida, la Fundació ha
impulsat tallers setmanals d’Artteràpia als serveis d’Oncologia.11 centres
hospitalaris s’han sumat al projecte de Nous Cims i Kālida i s’ha iniciat
un estudi multicèntric per a avaluar l’impacte de l’artteràpia en la vida
de les persones amb càncer.

o

Chemobrain – conjuntament amb l’Hospital del Mar, s’ha treballat per
desenvolupar un taller per a les persones que pateixen efectes cognitius
secundaris dels tractaments de la quimioteràpia.

o

Mindfullnes – la Fundació col·labora amb l’Hospital del Mar, el centre
Kàlida i l’Hospital Clínic per desenvolupar tallers sota la metodologia del
mindfullness.

-

Projecte DOMUM Formació: La Fundació, amb la col·laboració de la Unitat
de Docència de l’Hospital Sant Joan de Déu, ha dissenyat un programa de
Formació en habilitats de comunicació per a metges residents que els
forma en estratègies i habilitats de comunicació per a gestionar adequadament
situacions complexes en les que han d’informar sobre diagnòstics, tractaments,
recaigudes o processos de final de vida.

-

Projecte DOMUM Spaces: des d’aquesta iniciativa la Fundació pretén
transformar les sales d’espera de les Unitats d’oncologia dels Hospitals públics
en sales d’estar polivalents dissenyades sota el concepte de l’interiorisme
terapèutic i que siguin espais polivalents on els pacients i els seus
acompanyaments trobin es sentin acompanyats en tots els aspectes
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emocionals, socials i pràctics. Al 2020 es va poder inaugurar el primer espai
DOMUM a l’Hospital del Mar de Barcelona.
-

Fundació Kàlida, la Fundació Nous Cims com a impulsora del primer centre
Kàlida a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, ha seguit col·laborant amb el
projecte per a que al 2020 s’hagin pogut realitzar 470 sessions grupals i més
de 1.200 sessions individuals de suport psicosocial.

C.3.- Suport a projectes de millora de l’ambient hospitalari
La Fundació col·labora amb dos projectes d’humanització d’espais hospitalaris amb el
suport de Pallapupas. Cadascun d’ells es dirigeix a un col·lectiu diferent:
-

Adults en processos oncològics: La iniciativa s’ha centrat en els efectes de
la intervenció dels pallassos d’hospital en les persones d’edat adulta que viuen
un càncer i reben atenció oncològica a l’ICO Bellvitge (Barcelona), amb
l’objectiu final de treballar en un estudi d’impacte.

-

Infants hospitalitzats: Gràcies a la intervenció dels pallassos d’hospital, s’ha
aconseguit millorar l’experiència d’ingrés infantil a plantes pediàtriques i
quiròfan a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

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 ha impulsat l’Equip Clínic d’Intervenció a Domicili (ECID), junt amb la
Fundació Vidal i Barraquer i l’Hospital Clínic de Barcelona, que suposa un canvi
significatiu en l’assistència en salut mental: els professionals surten del despatx i
atenen adolescents d’alt risc en entorns que aquests senten com a segurs, amb
l’objectiu que superin les seves dificultats.
És un projecte pioner a Catalunya, basat en un model científicament validat que ha
creat el centre Anna Freud de Londres.
Durant el 2020, més de 30 joves participants han establert confiança amb l’equip, que
ha dut a terme més de 800 visites de seguiment en total.
A més, durant el 2020 i en el context de les restriccions de moviment per la situació
Covid-19, des de la Fundació es va crear un equip ECID més reduït que dóna suport a
l’atenció primària pediàtrica i pretén acompanyar aquells infants i joves que s’hagin vist
afectats emocionalment degut a aspectes directes o indirectes de la pandèmia.
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C.5. Creació d’un projecte per al benestar emocional i relacional a les escoles
El 2020 Nous Cims ha implementat projecte propi Komtü en 4 escoles públiques,
un programa pioner d’acompanyament per a la millora del benestar emocional i
relacional dels infants a les escoles.
Komtü treballa amb tota la comunitat escolar, professionals no docents i famílies, i
acompanya els infants en el seu procés de creixement, desenvolupament i
aprenentatge.
El curs 2020/21, el programa Komtü s’ha implementat com a segon any el projecte
pilot a l’escola El Turó de Montcada i Reixac (Barcelona) i com a primer any a l’escola
Mestre Morera de BARCELONA, ESCOLA Edumar de Castelldefels i escola Marinada de
Montcada i Reixac.

C.6- Suport a projectes d’atenció psicològica i social per a joves en situació
de vulnerabilitat social
El benestar emocional dels joves es pot veure influenciat pels diferents entorns
vulnerables socioeconòmicament, les relacions familiars i/o les dinàmiques
disfuncionals que poden presentar les persones adultes de referència.
La Fundació Nous Cims ha generat iniciatives que ajuden a joves i famílies en situació
de patiment psicològic o risc de patir-ne. S'atén a tots ells des de la proximitat del seu
entorn (família, escola, entitats socials...).
Sota el Programa KOA els principals projectes engegats el 2020 en aquest àmbit són:


Teràpia a través de l’aventura: En col·laboració amb Associació Experientia,
aquest projecte aprofita l’aprenentatge experiencial i es dirigeix a joves
vinculats a les Unitats d’Escolarització Compartida (UECs)



Teatre per a joves en risc d’exclusió social: Unint el teatre amb tècniques
i recursos de les teràpies humanistes, com la de l’Institut Gestalt, es dóna
l’oportunitat als joves de practicar l’autoconeixement i expressar-se.



Equinoteràpia: Un projecte que permet que els adolescents tutelats per la
DGAIA o derivats de Serveis Socials puguin incrementar l’autoestima i la
seguretat, a més de les habilitats comunicatives i socials mitjançant el vincle
amb el cavall i la natura.
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ÀMBIT ATENCIÓ PSICOSOCIAL MALALTS DE CÀNCER I SALUT MENTAL.
Distribució per eixos d’actuació dels ajuts i despeses a entitats

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

130.134 €

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

446.431 €

C.3. Suport a projectes de millora de l’ambient hospitalari

45.000 €

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

428.548 €

C.5. Creació d’un projecte per al benestar emocional i
relacional a les escoles

253.668 €

C.6. Suport a projectes d’atenció psicològica i social per a
joves en situació de vulnerabilitat social.

658.037 €

C.7 Estructura directa àrea

253.471 €

PROJECTES DE MILLORA DE L’ATENCIÓ DE
PERSONES EN PROCESSOS ONCOLOGICS I
PREVENCIÓ EN SALUT MENTAL

15

2.215.289 €

