Associació Obre’t’ebre

Memòria d'activitats i
Responsabilitat Social

2018

Carrer del Canal, 11 - 1r pis | 43520 Roquetes - Tarragona
Tel: 977 07 63 29 · obretebre@sinergia.org
@t_ebre
obretebre.org

Associació Obre't'ebre
Àmbit Territorial: Terres de l'Ebre
Any de Vinculació a l’Associació
Coordinadora Sinergia social: 2016
Tipus d'entitat i àmbit d'intervenció:
Entitat social sense ànim de lucre dedicada
a l’atenció, formació i inserció laboral de
persones en situació d’exclusió social,
principalment joves, a la gestió de programes
de mobilitat europea i a projectes de
dinamització comunitària.
Objectiu específic 2018
Implantació del sistema de gestió de la
Coordinadora Sinergia Social.

_
S'ha donat resposta a 304 persones
Primera edició del TLN amb Mobilicat
Internacional a Itàlia (Cooperativa Shannara) i
Portugal (Fajudis) de 27 participants
Hem acollit un voluntari europeu més
Primera edició del amp de treball de Camp Rodó
Primera edició del Curs d’Alfabetització
“Lletres per a tothom”

Anna
camp de treball

Pau
tln - mobilicat

«Ha sigut tota una experiència, he
après moltes coses i he fet amistats
que duraran tota la vida».

«Ho recomano moltíssim, el temps
ha passat molt ràpid però m’ha
donat temps a conèixer un país i la
seva cultura alhora treballant en el
meu sector».

Dades d’Activitat
Servei No Residencial
03 Serveis

271 Persones Usuàries

servei

usuaris

col·lectiu

sub-tipus

oficina de mobilitat

219

Infància, adolescència i Joventut

Serveis de Dinamització, Sensibilització i Lleure

camps de treball

21

Infància, adolescència i Joventut

Serveis de Dinamització, Sensibilització i Lleure

entre mots parelles ling

31

Diversos públics; serveis d’Inserció Serveis de Dinamització, Sensibilització i Lleure
laboral i sensibilització

240 (89%)

Infància, adolescència i joventut

31 (11%)

Diversos públics; serveis d’Inserció
laboral i sensibilització

Dades d’Activitat
Formació i Inserció
02 Serveis
servei

33 Persones Usuàries
usuaris

col·lectiu

tln- mobilicat

27

Infància, adolescència i Joventut

hort de dones

6

Diversos públics; serveis d’Inserció laboral i sensibilització

27 (82%)

Infància, adolescència i joventut

6 (18%)

Diversos públics; serveis d’Inserció
laboral i sensibilització

Recursos Econòmics

Recursos Humans

Volum Econòmic
Pressupost anual: 232.048,85€

Categories i tipus de contracte

Prestació de serveis
(1,19%)

Subvencions
(98,79%)

Finançament Públic
(98,79%)

Donacions privades
(0,02%)
Finançament Privat
(1,21%)

Llicenciats
Personal Qualificat

Dones

Homes

1
2

-

100%

0%

18

0

67%
33%

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT
LINGÜÍSTIC
Han passat 31 alumnes que han completat la
seva formació amb el programa de voluntariat
lingüístic, Entre Mots.

ENTREGA DE DIPLOMES DELS
PROGRAMES TLN MOBILICAT I DE
VOLUNTARIAT EUROPEU
A l’agost de 2018 es celebra l’acte de lliurament de diplomes dels tres fluxes de participants en la primera edició del programa TLN
Mobilicat Mou-te per Aprendre de l’Associació
Obre’t Ebre. Hi han participat un total de 27
joves que han realitzat estades de practiques
formatives a Itàlia i Portugal. Tant els participants com les entitats d’acollida i enviament
han valorat satisfactòriament el programa i
en més d’un 50% dels casos s’ha aconseguit la
inserció laboral.

CAMP DE TREBALL CAMPREDÓ

CAMP DE TREBALL DE RIBA ROJA
Els camps de treball son una alternativa a
les típiques vacances, conviure en comunitat
amb persones de la teva edat vingudes de
tots els racons d’Espanya, compartir experiències noves, excursions, conèixer la diversitat
del nostre país, tradicions, col-laborar en
projectes locals amb treball tècnic i sobretot
molta xalera! Us deixem les ultimes fotos
del camp de treball de Riba Roja, “Cuidem
l’entorn”

Els i les participants del camp de treball
‘UNEIX-TE A CAMPREDÓ PEL PATRIMONI’
Durant aquestes dos setmanes, joves vinguts
d’arreu del món duran a terme tasques arqueològiques en busca de tresorets de la historia!

FIRA DE LA SOLIDARITAT I JUSTÍCA
Com cada any, l’Associació Obre’t Ebre
participa a la Fira de la Solidaritat i Justícia
social de la Ciutat de Tortosa. Un espai en què
donar a conèixer la nostra tasca, difondre els
nostres projectes i activitats i contactar amb
persones de la ciutat motivades i amb ganes
de participar en els nostres projectes.

SESSIONS INFORMATIVES

VOLUNTARIS A L’ENTITAT

Des de l’entitat difonem els projectes de
mobilitat internacional apropant-nos directament als joves, una mostra d’aquesta actuació
són els tallers o sessions de presentación
als IES de les Terres de l’Ebre o a les Oficines
Joves del territori. Amb aquestes accions,
apropem als joves la mobilitat.

Al 2018 l’Associació Obre’t Ebre ha acollit
5 voluntaris provinents de Sèrbia, Turquia,
França, Holanda i Ucraïna que han estat amb
nosaltres durant 7 mesos.

VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC
MOBILITAT INTERNACIONAL
L’any 2018 s’ha realitzat una edició més del
curs sobre Mobilitat Internacional per entitats
de les Terres de l’Ebre que treballen amb
joves i inclusió. En l’edició 2018 hi han participat Atzavara Arrels, Fundació Gentis i el Punt
Jove de l’Ajuntament de Tortosa. Amb aquesta
actuació apropem les entitats a la mobilitat.

Els voluntaris europeus participen i
s’impliquen en les activitats de les entitats
d’acollida, un exemple és la voluntària que
ens ha acompanyat durant el 2018 i ha estat
impartint clases de català al grup de persones
nouvingudes.

Amb el suport de:

departament de treball, afers socials i famílies

Formem part de:

iniciativa d’ocupació juvenil
unió europea - fons social europeu

coordinadora d’organitzacions de camps
de treball internacionals de catalunya

En col·laboració amb:

agència catalana de la joventut

consell del baix ebre

ajuntament de campredó

ajuntament de riba-roja d’ebre

ajuntament de tortosa

ajuntament de roquetes

càritas - diocesana de tortosa

la segona volta
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