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UN ANY DE REPTES
I APRENENTATGES

L’any 2021 ha estat sense cap dubte encara ple de dificultats i mancat d’atenció
i recursos generalistes que donin respostes a les necessitats reals que pateixen
les persones que atenem a la Fundació Àmbit Prevenció. La Covid-19, encara
present, continua impactant amb greus conseqüències en la vida de les
persones (problemes de salut, canvis en el seu món laboral, o canvis de
dinàmiques socials o familiars, manca d’habitatge, pobresa energètica, entre
d’altres). I, un cop més, són les persones travessades per múltiples
discriminacions i violències, les que pateixen més les conseqüències d’una
crisi. Per això, hem reforçat el nostre treball en acompanyar-les en disminuir
l’impacte de les conseqüències de la pandèmia i de la crisi econòmica i social
que es manifesta d’una manera molt més crua en elles, vetllant per la salut
i els drets de totes.
En un món globalitzat com l’actual, comunicar-te a través de missatgeria
instantània o d’una trucada, enviar documents com el currículum per correu
electrònic, o rebre les notificacions del metge a través del mòbil, són accions
que realitzem constantment i que no ens aturem a pensar en tots els recursos
econòmics i tota l’alfabetització digital rebuda directa o indirectament perquè
ara puguem gaudir d’aquestes facilitats i d’aquesta immediatesa. La Covid-19
també ha servit per posar el punt de mira en la gran desigualtat d’oportunitats
que suposa l’escletxa digital que no para de créixer. Per això, aquest any hem
donat molt pes a l’adquisició de competències i capacitats digitals
en els nostres projectes.
Hem destinat tots els esforços a poder continuar atenent a totes les persones
de la manera més eficient possible, i tenint cura de totes les persones que
formem part d’Àmbit Prevenció.
Els drets de les persones al centre.

L'EQUIP

QUI SOM?
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A Àmbit Prevenció treballem des del 1993 amb persones en situació de risc
d’exclusió social donant resposta a les seves necessitats i acompanyar-les
en processos d’apoderament i emancipació.
Des d’una perspectiva feminista, de lluita contra les violències masclistes
i les desigualtats, treballem per a aconseguir una major justícia social.
La nostra acció social es recolza sobre els principis de respecte, flexibilitat
i horitzontalitat, posant sempre les persones al centre del nostre treball
i amb la proximitat com a eina bàsica per vetllar per la seva salut física,
psíquica i social.
Millorar la qualitat de vida i fomentar l’autonomia de les persones en risc
d’exclusió, tot respectant les seves opcions i estils de vida, defensar-ne
la dignitat i facilitar-ne la integració social.

Missió
Volem fomentar una intervenció basada en el treball de proximitat
i entre iguals, que s’ajusti a la realitat i entorn de cada persona
i que s’adapti a les eleccions personals de cada individu.

Visió
Volem fomentar una intervenció basada en el treball
de proximitat i entre iguals, que s’ajusti a la realitat i entorn
de cada persona i que s’adapti a les eleccions personals
de cada individu.

Valors

PROFESSIONALS

124

DONES (CIS I TRANS)
HOMES

PROFESSIONALS, ESTUDIANTS EN
PRÀCTIQUES I PERSONES
VOLUNTÀRIES TREBALLANT PELS
MATEIXOS OBJECTIUS.

73 %
37 %

19

Respecte

Professionalitat

Gestió Ètica

Qualitat

Perspectiva de Gènere

Proximitat

Interseccionalitat

Transformació Social

HOMES
NO BINÀRIES

DONES (CIS I TRANS)
HOMES

80 %
9%
1%

89 %
11 %

ESTUDIANTS EN
PRÀCTIQUES

23

PERSONES
VOLUNTÀRIES

La feina que duem a terme reflecteix els valors
que ens mouen:

DONES

DONES (CIS I TRANS)
HOMES

73 %
26 %

LES PERSONES, AL CENTRE

6.623

DONES (CIS I TRANS)
HOMES

PERSONES ATESES
CONSUM DE DROGUES
TREBALL SEXUAL
JOVES
VIH/SIDA
INSERCIÓ SOCIO-LABORAL
VIOLÈNCIES MASCLISTES

52,5 %
47,5 %

VISITES ATENCIÓ SOCIAL

ENTREGA DE MATERIAL PREVENTIU

6.185

144.196

Visites

VISITES ATENCIÓ SANITÀRIA

5.837

52.023

u Preservatius

u Xeringues

Visites

VISITES ATENCIÓ PSICOLÒGICA

PROVES VIH

496

159

Visites

Proves

AJUTS NECESSITATS BÀSIQUES

AJUTS ECONÒMICS

257

957

Xecs de compra al
supermercat

Ajuts

REDUCCIÓ DE RISCOS I DANYS

POBLACIÓ ATESA

CONSUM DE DROGUES

1.520

QUÈ FEM?
Treballem per donar resposta a les necessitats de les persones
consumidores de drogues a partir d’un contacte sanitari
i socioeducatiu amb la intenció de minimitzar els efectes negatius
del consum actiu de drogues sobre la salut individual i col·lectiva.

COM HO FEM?

ENTREGA DE MATERIAL PREVENTIU
TRANS
DONES
HOMES

5%
18 %
82 %

CRD ROBADORS
UNITAT MÒBIL
BAIX LLOBREGAT
REDUCCIÓ DE DANYS
CENTRES PENITENCIÀRIS

Centre de Reducció de Danys “Robadors”
Gestionem un dels centres de reducció de danys de l’Agencia de Salut
Pública de Barcelona al barri del Raval. Proporcionem un espai
d’acollia amb atenció personalitzada, educativa, social i sanitària
i promovem activitats de participació comunitària al barri.

Unitat Mòbil del Baix Llobregat
Oferim atenció i assessorament sanitari i social, i distribució
de material per a un consum higiènic a persones consumidores
de drogues. També donem suport i fem seguiment a altres centres
de salut dels municipis que participen al Programa d’Intercanvi
de Xeringues (PIX).

Reducció de Danys en centres penitenciaris
Formem a persones recluses perquè puguin fer un acompanyament
entre iguals en la prevenció de pràctiques de risc relacionades amb
el consum de drogues i els seus efectes adversos, així com en
la prevenció i cura d’infeccions com el VIH i les Hepatitis.

ON ACTUEM?

BARCELONÈS - BAIX LLOBREGAT - VALLÈS ORIENTAL - ANOIA

52.023

Xeringues

1.137

Preservatius

VISITES ATENCIÓ SANITÀRIA,
SOCIAL I PSICOLÒGICA

TALLERS FORMATIUS

4.964

76

Visites

Tallers

REDUCCIÓ DE RISCOS I DANYS

TREBALL SEXUAL
QUÈ FEM?

ENTREGA DE MATERIAL PREVENTIU

POBLACIÓ ATESA

1.015

Oferim una atenció integral a la salut física, psicològica i social a dones
i homes (cis i trans) enfocant-nos en els drets i basat en el respecte de
la lliure elecció.

TRANS
DONES
HOMES

69 %
7%

ÀMBIT DONA
ÀMBIT HOME

COM HO FEM?

UNITAT MÒBIL I SERVEI NOCTURN

Àmbit Dona

ÀMBIT MARESME

Espai obert i de trobada dirigit a treballadores sexuals (cis i trans).
Oferim material preventiu, proves d’embaràs, del VIH i d’altres ITS,
atenció a la salut sexual i reproductiva, psicològica i jurídica,
acompanyament i derivacions a serveis sanitaris i socials.
Formació i apoderament en violències masclistes i drets de ciutadania.

24 %

ON ACTUEM?

Àmbit Home
Programa de reducció de danys en salut sexual i atenció social
per a homes treballadors sexuals. Oferim atenció presencial i online.
Realitzem proves ràpides del VIH i d’altres ITS i formacions
en Chemsex, assessorament en tractaments VIH i ITS i sobre la Prep
i la Post.

Unitat mòbil al Baix Llobregat i Barcelonès
Programa d’apropament a treballadores sexuals en espais oberts.
Proporcionem atenció i suport a la salut sexual, acompanyament
especialitzat a les violències masclistes i derivació a serveis socials
o a d’altres especialitzats.

Àmbit Maresme
Oferim atenció social, sanitària i laboral i facilitem material
de prevenció a les treballadores sexuals a la comarca del Maresme.

BARCELONÈS - BAIX LLOBREGAT - MARESME

143.059

Preservatius

VISITES ATENCIÓ SANITÀRIA,
SOCIAL I PSICOLÒGICA

5.382

Visites

REDUCCIÓ DE RISCOS I DANYS

POBLACIÓ ATESA

JOVES

3.001

QUÈ FEM?
Ens centrem en la prevenció del consum d’alcohol i altres drogues,
del VIH i altres ITS i en la sensibilització de violències entre el col·lectiu
de joves i adolescents, actuant en l’àmbit escolar, comunitari i d'oci
nocturn.

ALTERNATIVA AL
DROGUES?QUÈ!
AGENTS SALUT ENTORNS
UNIVERSITARIS

COM HO FEM?
Alternativa al Drogues? Què!
Programa de prevenció universal de drogodependències a través
de tallers participatius als centres d’ensenyament secundari destinats
a alumnat d’ESO.

Entre iguals
Programa d’intervenció en espais d’oci nocturn i festes locals realitzant
accions de prevenció dels riscos associats al consum d’alcohol i altres
drogues, amb joves formats com agents de salut .

Àmbit Jove
Programes de prevenció selectiva adreçats a joves que estan realitzat
consums d’alcohol, cànnabis i altres drogues. Formem a estudiants
universitaris del Tecnocampus de Mataró com a agents de salut
perquè puguin intervenir entre iguals en accions de prevenció dels
riscos associats al consum d’alcohol i altres drogues i en temes
de sexualitat i drets sexuals en espais de Festa Major, d’Oci Nocturn
i dins de l’espai universitari.

ON ACTUEM?

MARESME

AGENTS DE SALUT FORMATS
TRANS
DONES
HOMES

2,5 %
47,7 %
49,8 %

75

TRANS

DONES
HOMES

1,5 %

6,5 %
92 %

INCIDÈNCIA POBLACIÓ INDIRECTA

9.165

Persones

PROVES VIH

POBLACIÓ ATESA

VIH / SIDA
QUÈ FEM?
Proporcionem atenció i suport a les persones amb el VIH/sida i a les seves famílies. Incentivem
la sensibilització comunitària i la prevenció de situacions d’estigma i discriminació en aquest àmbit.

COM HO FEM?
Proves de detecció del VIH
Promovem i realitzem proves ràpides de detecció del VIH i altres ITS i la derivació a centres sanitaris,
de suport social i/o residencial.

Suport +
Oferim atenció psicològica i social a persones VIH+, donant resposta a les seves necessitats i a les del
seu entorn proper. Actuem al Maresme, en vinculació amb els serveis sanitaris de la comarca.
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TRANS
DONES
HOMES

4,3 %
38,2 %
57,5 %

Programa de mentoratge en VIH
Programa de formació per a persones VIH+ que han estat o són usuàries d’alguns programes de l’entitat
perquè puguin informar, sensibilitzar i acompanyar a altres persones amb majors dificultats per tal
d’aconseguir una major autonomia en la utilització dels recursos sanitaris i socials per a persones VIH+.

Servei d’Atenció a la Vida Autònoma (SAVA)
Servei d’acompanyament a les persones seropositives en risc de vulnerabilitat social, proporcionant-los
un espai d’atenció personalitzada que els permeti assolir i mantenir una vida autònoma mitjançant un pla
de treball personalitzat.

Habitatges +
Servei d’habitatge per a persones amb VIH/sida en situacions de risc i precarietat social i sanitària per tal
de satisfer les seves necessitats bàsiques i de salut, el seguiment sanitari, psicològic i social que asseguri
el correcte compliment dels tractaments, la millora de la seva salut i qualitat de vida, i la incorporació
a les xarxes normalitzades d’atenció.

Àmbit Maresme
Programa de prevenció comunitària i de suport per a persones sensibilitzades o afectades pel VIH a la zona
del Maresme. Oferim atenció social, sanitària i laboral i facilitem material de prevenció per a persones
treballadores sexuals.

Proves

ADHESIÓ ALS
TRACTAMENTS
SAVA

ÀMBIT MARESME
VIVENDES

Adhesió als tractaments antiretrovirals en col·lectius vulnerables i en persones sense llar
Ens adrecem a persones seropositives en situació de greu vulnerabilitat per tal d’afavorir l’adherència
al seguiment del VIH i als tractaments antiretrovirals, reduir la incidència i conseqüències de malalties
causades pel VIH i altres d’associades, millorar la seva salut general i afavorir la seva integració social i
comunitària.
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ON ACTUEM?

BARCELONÈS - MARESME

VISITES ATENCIÓ
PSICOLÒGICA

246

Visites

INSERCIÓ SOCIO-LABORAL
QUÈ FEM?
Acompanyem a les persones en els seus processos de millora personal
relacionats amb l’àmbit socio-laboral, prioritzant a les persones
en situació de vulnerabilitat i dotant-les d’eines i recursos per millorar
la seva ocupabilitat, garantir els seus drets i afavorir l’accés al món
laboral.

TALLERS FORMATIUS

POBLACIÓ ATESA

833

TRANS
DONES
HOMES

1,5 %
32,1 %
30,6 %

CONSTRUINT EL FUTUR
MAIS

COM HO FEM?

LÀBORA

Construint el futur
Servei d’orientació i inserció laboral dirigit a persones
drogodependents, persones amb VIH i d’altres col·lectius en situació
d’exclusió social que es troben allunyades del mercat laboral.
Es té en compte la situació social i de salut de cada participant
i s'elabora conjuntament un pla de treball personalitzat.

Programa de Mesures Actives d’Inserció per a persones
destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania (MAIS)
Pretén incrementar el grau d'ocupabilitat i la inserció laboral
de les persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
Potenciant i treballant les competències de cada persona, afavorint
la presa de decisions i l’afrontament dels canvis necessaris per assolir
el seu projecte de vida laboral.

Programa Làbora
Com a entitat col·laboradora del Programa Làbora, impulsat
per l’Ajuntament de Barcelona i entitats del tercer sector, oferim
un servei per la millora de l’ocupabilitat a través de l’orientació
i formació en competències per apropar a persones en situació
de vulnerabilitat, provinents dels Centres de Serveis Socials (CSS)
i d’altres serveis especialitzats, al mercat laboral.

ON ACTUEM?

BARCELONÈS - MARESME

2.082

Hores

VISITES PERSONALITZADES

1.160

Visites

VIOLÈNCIES MASCLISTES
QUÈ FEM?
Ens centrem en donar atenció i suport a dones que es troben
en situació de patiment de violències masclistes.

TEMÀTIQUES DE LES CONSULTES A
SIEMPREVIVAS.ORG

POBLACIÓ ATESA

94

Consultes jurídiques
DONES (CIS I TRANS)

100 %

RECURSOS
RESIDENCIALS VIOLETA

COM HO FEM?

Consultes psicològiques
Consultes sobre prestacions socials per a víctimes
de violència de gènere
Consultes sobre recursos de proximitat d'atenció i
seguiment a les violències

SIEMPREVIVAS.ORG

Recursos Residencials Violeta
Disposem de 10 places en tres habitatges per a dones treballadores
sexuals en procesos de recuperació de violències amb suport
professional.

ON ACTUEM?

Siemprevivas.org
Portal web on s’hi poden fer consultes online i de forma anònima
sobre temes relacionats amb les violències masclistes i que son ateses
per professionals de la psicología i el dret.

BARCELONÈS I ENTORN DIGITAL

SIEMPREVIVAS.ORG

TREBALL EN XARXA
FORMEM PART DE
Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
Associació Horts Font de la Guatlla (AHFG)
Comitè 1r de Desembre
Consell Nacional de les Dones de Catalunya
COOP57
Coordinadora Trabajando en Positivo
Federació Catalana de Drogodependències
Federació Catalana de Voluntariat Social
Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social
Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
La Lleialtat Santsenca
UNAD
Xarxa BCN Antirumors
Xarxa Tot Raval

COL·LABOREM AMB
Associació Acathi
CEEISCAT
Centre LGTIQ Barcelona
Col·lectiu Punt 6
Col·legi Sagrat Cor de Sarrià
Comité Ciudadano Antisida de
Valencia
Creación Positiva

INS Severo Ochoa
La Fede.cat
Metzineres
UNED
Unitat Funcional de VIH/sida de
l’Hospital de Mataró

Creadones. Emprenedoria tèxtil.
ECAS

Universitat de Girona
Universitat Internacional de València
Universitat Pompeu Fabra
Servei d’atenció i suport a persones

Escola Universitària d'infermeria i
Terapia ocupacional de Terrassa
Formació i Treball. Roba amiga
Fundació Banc dels Aliments
Fundació Pere Tarrés

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona

sense sostre
SICAR.cat
SOS Racisme

ELS COMPTES, CLARS

INSTITUCIONS COMPROMESES

1.390.783,04€

INGRESSOS

Departament de Justicia de la Generalitat

53.35%

Subvencions

Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Mataró

46.54%

Activitat pròpia

Agència de Salut Pública de Barcelona

de Catalunya
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Families
de la Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona

1.390.304,39€

DESPESES

Fundació Iluro
Fundació "La Caixa"
Institut Català de les Dones

Despesa directa

10,23%
87,89%

Personal
Gestió

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

1,88%

Nutrició Sense Fronteres
Ramon Molinas Foundation
Servei d’Ocupació de Catalunya

COL·LABORA

CONTACTA

DONACIONS

SEU SOCIAL BARCELONA

INFO@FAMBITPREVENCIO.ORG

VOLUNTARIAT I PRÀCTIQUES
H.CASCALLO@FAMBITPREVENCIO.ORG

C/JOCS FLORALS, 171, LOCAL - 08014 BARCELONA
932 371 376

SEU SOCIAL MATARÓ
C/DE SANT PELEGRÍ, 3 - 08301 MATARÓ
937 553 613

TROBA'NS A

WWW.FAMBITPREVENCIO.ORG
@FAMBITPREVENCIO
@AMBITPREVENCIO
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