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MEMÒRIA 13
President i fundador

Vicepresidents
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Fundador no patró
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(A 30 de gener de 2014, dia en què John de Zulueta ha
estat nomenat nou president de la Fundació Èxit)
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Jesús Peregrina
Javier Ruiz
Josefina Sánchez, Nuevo Futuro
Josep Santacreu, DKV Seguros
Paula Toledano, Fundación Santos Toledano
Alba Vicente, Fundación Solidaridad Carrefour
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CARTA DEL
PRESIDENT

Benvolguts amics,

Benvolguts amics,

Tal com us comentava a la memòria del 2012, aquesta és la
meva última carta com a president d’Èxit. Deixo la presidència
després de 13 anys amb l’esperit de no romandre en els
càrrecs i que la renovació és positiva per a l’entitat.

Abans de res, agrair la confiança de la resta de patrons en
pensar que era un bon candidat per liderar aquesta nova
etapa.

La Fundació Èxit comença una nova etapa sota la presidència
de John de Zulueta, que des del nostre inici a Madrid ha
format part del consell assessor i posteriorment del patronat.
És un bon moment per al traspàs. Èxit està consolidada i som
un referent en el món social i empresarial. Dir-vos que estic
encantat i il·lusionat amb aquesta nova fase que s’inicia i
agrair-li a John, una vegada més, el seu compromís.
Aquest any hem anat consolidant els objectius del pla
estratègic 2012-2015, centrant-nos en tres projectes — Coach,
eDuo i Yob — els quals són fonamentals per als joves i donen
valor a les empreses. Amb ells volem ser “excel·lents”. El
patronat, el consell assessor i l’equip professional s’han anat
adaptant als nous objectius.
Seguim sent necessaris perquè aquests joves trobin el lloc
que es mereixen a la societat.

Al llarg de tota la meva relació amb Èxit, primer com a
membre del consell assessor, després en el patronat i ara
com a president, he cregut fermament en el projecte i en la
tasca tan necessària que realitzem. Em fa una especial il·lusió
aquest nou desafiament personal. Èxit es troba en un moment
de creixement, amb algun dels projectes en fase de rèplica
nacional i internacional, reptes en els quals desitjo aportar el
meu bagatge professional.
El meu objectiu és consolidar i fer créixer aquest pont entre el
món social i el món empresarial per millorar l’ocupabilitat dels
milers de joves que avui en dia es troben davant d’un gran mur
que no els permet accedir al mercat laboral.
Per aquest motiu, continuarem treballant en el pla estratègic
establert i apostant per la innovació social, per la creació
de valor (per al jove, per a l’empresa i per a l’entitat social i
educativa), pel treball en xarxa i per l’excel·lència.

Agrair-vos tot el vostre suport i dedicació. Sense vosaltres el
projecte Èxit no hauria estat possible. Seguim en la mateixa
línia.

Compto amb el vostre suport i compromís.

Tot el meu afecte. Una forta abraçada,

John de Zulueta

Una forta abraçada,

Salvador Mas de Xaxàs
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CARTA DEL
DIRECTOR

Benvolguts amics,
Aquest any 2013 hem afrontat un dels reptes més complexos amb els quals es pot trobar una organització: el relleu del fundador i
president. I crec que ho hem fet de forma molt positiva: amb una gran generositat tant per part del fundador promovent el relleu com de
la persona que assumirà la presidència acceptant el càrrec. També destacaria la forta implicació de la resta de patrons per facilitar tot
el procés.
I tot això sense baixar el ritme en el compliment de la nostra missió: en un context especialment complex d’atur a tots els nivells i
especialment greu pel que fa a l’atur juvenil, hem aconseguit un 41% més d’insercions respecte l’any anterior. Així mateix, han participat
un 23% més de joves en els nostres projectes.
El Projecte Coach, que és el més consolidat, ha augmentat un 50% el nombre de participants respecte l’any anterior iniciant, a més a
més, el procés de rèplica en altres territoris amb una primera experiència a Saragossa.
En el Projecte eDuo, de formació dual, s’ha incrementat la participació de joves en un 41%. En aquests moments està en fase de
consolidació i per augmentar el seu impacte serà clau la implicació de l’administració pública facilitant un marc legal més adequat als
joves que provenen d’una experiència de fracàs escolar.
El Projecte Yob és el més recent i, per ell, han passat un 5% de joves més que l’any anterior. Aquest 2013, hem treballat la seva definició
i consolidació. De fet, aquest 2013, hem realitzat canvis significatius per donar cabuda a les últimes tendències en la recerca de feina,
en aquest cas, adaptades a la realitat dels nostres joves.
Com en el context actual hem aconseguit aquesta millora de resultats? La resposta és senzilla: gràcies a totes aquelles persones i
organitzacions que heu considerat que en aquest moment la problemàtica dels nostres joves és prioritària i heu volgut donar-los una
oportunitat a través dels nostres projectes. Moltes gràcies per la vostra confiança, el 2014 prometem no baixar el ritme i ens encantaria
seguir comptant amb el vostre suport.
Nacho Sequeira
Director general de la Fundació Èxit
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MISSIÓ,
VISIÓ I
VALORS

Actualment, l’atur juvenil és un dels principals problemes del nostre país. Ens trobem davant la taxa d’atur juvenil més alta de la UE.
Segons dades de l’Eurostat, durant el quart trimestre de 2013, la taxa d’atur entre els joves de 16 a 19 anys és del 75,16%, i entre els
joves de 20 a 24 anys, del 51,09%.
A més, existeixen un conjunt de debilitats estructurals — alta taxa d’abandonament escolar (que dobla els valors de la UE), la marcada
polarització del mercat laboral, els joves que abandonen els seus estudis amb escassa qualificació i la dificultat d’accés al mercat laboral
dels grups en risc d’exclusió social, entre d’altres — que influeixen directament en les xifres d’atur juvenil.
Ara més que mai, són necessàries iniciatives i accions que ajudin a solucionar la situació dels joves en risc d’exclusió social i fracàs
escolar, el col·lectiu que troba més barreres d’accés per entrar en el món laboral.
La missió de la Fundació Èxit és inserir joves en risc d’exclusió social a través de projectes formatius innovadors que aportin valor afegit
i potenciïn el treball en xarxa.
La visió és aconseguir, mitjançant la rèplica i l’augment de l’impacte dels nostres projectes, que les empreses incloguin dins de la seva
estratègia empresarial la formació i inserció laboral de joves en risc d’exclusió.
Els valors són: confiança en els joves, igualtat d’oportunitats, innovació, sostenibilitat, professionalitat, treball en xarxa, pont entre el món
social i el món empresarial i diversitat.
Aprofitant la nostra situació privilegiada a cavall entre el món social i el món empresarial, l’objectiu de la Fundació Èxit és ser un pont
entre aquests dos mons, i ho fa a través de 3 projectes, cadascun ubicat en una fase diferent d’un itinerari d’inserció d’un jove en risc
d’exclusió social: Projecte Coach (orientació i formació), Projecte eDuo (especialització) i Projecte Yob (inserció).
Són projectes formatius que destaquen pel seu alt component innovador i per ser projectes win-win: els joves milloren la seva
ocupabilitat, les empreses fan tangible la seva RSC i les entitats socials i educatives reforcen el seu treball en l’àrea laboral.
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ACTIVITAT
2013

1_ELS NOSTRES PROJECTES
1.1_ Projecte Coach
COM VALOREU LA VOSTRA EXPERIÈNCIA EN EL PROJECTE COACH?
Hamza: M’ho he passat genial, he après moltíssim. Abans no tenia les
coses clares però ara m’han indicat el camí i sé fer moltes coses que abans
no sabia fer. Per exemple, no sabia com presentar-me a una entrevista ni
com treballar en equip, però ara ja sé com van les coses i com funciona
una empresa per dins.
Natàlia: Valoro aquesta experiència de manera molt positiva. No només
en l’àmbit professional, on he reafirmat que m’agrada el “coaching”, sinó
també a nivell més personal. He pogut treure el que té en Hamza perquè ho
potenciï i treballar amb ell aquelles limitacions que el frenen en determinats
moments.
HAMZA, QUÈ HA SUPOSAT PER A TU CONÈIXER LA NATÀLIA?

Hamza Fazili, jove participant del Projecte
Coach. Natàlia Guerrero, voluntària “coach” de
Hamza i directora de RH a NH Hoteles-Hesperia
Tower.

Hamza: Ha estat una gran oportunitat. M’ha obert els ulls. Jo abans veia
les coses en blanc i negre, no veia les coses bé. Ella m’ha ensenyat a veure
les coses en color.
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NATÀLIA, I PER A TU CONÈIXER EL HAMZA?
Natàlia: Molt. Si defineixo en Hamza amb una paraula, aquesta és
somriure. Malgrat tot, aquell somriure amb el qual el vaig conèixer el primer
dia que el vaig anar a visitar a l’institut, fins a l’últim dia del projecte. Aquest
somriure, aquest positivisme, aquest voler seguir cap endavant.
DEFINEIX EL PROJECTE COACH
Hamza: Una passada. No es pot demanar res més. A NH Hoteles et reben
com un més, t’ensenyen com fan les coses cada dia i et fan viure-ho.
Natàlia: Organització. La Fundació Èxit ho té molt ben organitzat. No
canvieu. Anem cap endavant. No abandoneu mai el que esteu fent. Estic
segura que comptareu amb el suport de cada vegada més empreses quan
us coneguin. Endavant.
MOLTES GRÀCIES
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XIFRES PROJECTE COACH
Han participat:

218

252

JOVES

VOLUNTARIS
CORPORATIUS

27
EMPRESES

33

ENTITATS SOCIALS I
EDUCATIVES

Resultats obtinguts:

96%

Joves que finalitzen

76%

Joves que volen seguir
estudiant
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El Projecte Coach és una iniciativa de voluntariat corporatiu que pretén millorar l’ocupabilitat
de joves en risc d’exclusió social i laboral a través del “coaching” i del “mentoring”.
Està dirigit a empreses socialment responsables que volen involucrar al personal de
l’empresa en una acció solidària concreta durant un temps limitat i amb uns resultats
assegurats.
Durant l’any 2013, hem realitzat 7 experiències del Projecte Coach: 3 a Barcelona, 3 a
Madrid i 1 experiència pilot a Saragossa. En total hem celebrat 25 edicions des dels inicis.

Les empreses que han participat en el projecte són:
Barcelona: Accenture, Carrefour, Cespa, Desigual, DHL, DKV, Endesa, ESADE,
Everis, Fnac, Grupo Agbar, Grupo Tragaluz, HP, Husa Hoteles, IBM, Indra, Infojobs,
KPMG, Mango, NH Hoteles, SARquavitae, Timberland i Unilever.
Madrid: Accenture, Carrefour, Coca-Cola, DHL, DKV, Endesa, ESADE, General
Electric, Google, Grupo VIPS, IBM, Indra, KPMG, NH Hoteles i SARquavitae.
Saragossa: Endesa, IBM i NH Hoteles.
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Les entitats que han participat en el projecte són:
Aldeas Infantiles, Asociación Cultural Norte Joven, Asociación Semilla, Casal dels
Infants, Centre Cruïlla, Esplai Florida, Escola Pia Calassanci, Fundació Privada
Mercè Fontanilles, Fundació Adsis, Fundación Federico Ozanam, Fundación
Tomillo, Fundación Rey Ardid, Projecte Clau, Projecte Home, Punt de Referència i
Via Laboral.
També han participat en el projecte serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona,
instituts de PQPI de la Generalitat de Catalunya i instituts de PQPI de la Comunidad
de Madrid.

Aspectes rellevants del 2013
El 2013, www.coachexit.org ha vist la llum. Ja tenim una plataforma a
través de la qual els voluntaris poden accedir als materials del projecte i
els educadors dels joves poden seguir l’evolució d’aquests.
El nombre d’empreses participants en el projecte segueix creixent. Aquest
any, Google, DHL, HP, NH Hoteles, Endesa, SARquavitae i InfoJobs ens
han derivat els seus voluntaris corporatius per primera vegada. NH Hoteles,
Husa Hoteles i Endesa, a més, ens han cedit les seves sales per poder
celebrar les formacions i les avaluacions del projecte.
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Seguint el pla estratègic 2012-2015, hem dut a terme una nova edició
del projecte en un nou territori: Saragossa. L’acollida ha estat molt bona i
esperem poder consolidar la iniciativa el 2014.
La tendència de participació de voluntaris per empresa segueix creixent i
cada vegada són més les companyies que deriven un nombre important de
voluntaris. Hem vist que aquesta tendència es reflexa positivament en les
enquestes de satisfacció, millorant l’indicador d’ambient laboral. Empreses
com Indra, Coca-Cola o Endesa han tingut 10 joves en una sola edició.
En les edicions del mes d’octubre, hem superat totes les nostres
expectatives passant de 80 voluntaris previstos entre Madrid i Barcelona
a 140. Per poder afrontar aquest repte, hem posat en marxa un sistema de
“trios”, en el que dos voluntaris acompanyen a un jove en comptes de fer
el projecte en parella. Aquesta iniciativa ha tingut molt èxit perquè ha salvat
un dels problemes que planteja la implicació dels voluntaris, que és la
gestió de l’agenda. Per al jove suposa una doble oportunitat de relacionarse amb persones dins de l’empresa i ho han valorat molt positivament.
Seguint les recomanacions de les avaluacions d’anys anteriors, hem creat
un diploma per als joves que fan el projecte i l’hem entregat a les edicions
de l’últim trimestre de l’any a Madrid i Barcelona.
Per últim, hem tancat el pla de viabilitat del projecte i l’hem presentat a la
majoria de les empreses participants, amb molt bona acollida per part seva.
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Indicadors dels joves
76%

Té la intenció de seguir
estudiant

92%

Coneix els requisits
d’almenys dos perfils
professionals

72%

Té clar què estudiarà

78%

Valora molt positivament
la relació amb el seu
“coach”

92%

Coneix com funciona una
empresa per dins

76%

Valora molt positivament
l’experiència

100%

Recomanaria
l’experiència a un amic
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Indicadors dels voluntaris
95%

Valora positivament
l’experiència

68%

Considera que ha millorat
alguna de les seves
competències directives

60%

Ha posat data per tornar a
veure el jove

44%

Considera que ha millorat
l’ambient en la seva feina

89%
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Està interessat en tornar
a participar-hi

57%

Considera que ha
augmentat la seva
motivació cap a la feina

87%

Valora positivament
el contacte amb altres
voluntaris

Gràcies a aquest projecte, he après a reconèixer les
meves pors i afrontar-les. El meu “coach” m’ha obert
els ulls en molts aspectes, m’ha ensenyat a veure les
coses des de tots els punts possibles i a prendre una
decisió després d’haver-la reflexionat bé. També he guanyat
més confiança en mi mateixa i ha augmentat la meva
motivació en veure que amb esforç puc aconseguir el
que em proposi. Ha estat una experiència genial.

Tania Ilieva

Jove participant a Carrefour a la 12a edició de Madrid.

Participar en el Projecte Coach m’ha resultat molt satisfactori
tant des del punt de vista personal com professional.
Professionalment, el fet d’acompanyar als joves en les
visites a les seves àrees d’interès m’ha permès conèixer més
en profunditat algunes àrees de l’empresa i als companys que
treballen en elles.
Personalment, és molt gratificant saber que pots aportar el teu gra
de sorra a la vida d’un jove, motivant-lo perquè aconsegueixi la
fita que ell ha escollit, contribuint al fet que se senti valuós i capaç
d’afrontar els reptes que es proposi.
Considero aquest programa com una finestra oberta a un
món totalment desconegut pels joves.

Chantal Roldán

Voluntària corporativa d’Indra a la 12a edició de Madrid.
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La col·laboració d’Endesa amb la Fundació Èxit
s’inicia el 2013, amb la participació en forma de
pilot a les edicions disponibles del Projecte Coach
en aquell moment: Barcelona i Saragossa. Després
dels bons resultats obtinguts en els pilot, vam decidir posar
en marxa el projecte de forma regular, participant en totes
les edicions del curs 2013-14, i obrir-lo als empleats de les
ciutats on es desenvolupava (Barcelona, Madrid, Palma
i Saragossa). Gràcies a la gran acollida que ha tingut el
projecte entre els empleats (uns 11 de mitjana per edició),
i al bon funcionament del mateix, s’ha produït un punt
d’inflexió en la manera que ara tenim de veure el voluntariat
corporatiu a l’empresa.
Personalment, he tingut l’oportunitat de coordinar el
desenvolupament del projecte a Endesa i això m’ha
permès veure la il·lusió brillant als ulls de les persones que
participaven en les diverses edicions, el seu compromís, el
repte que els suposava participar, les seves ganes de ferho bé, d’ajudar els joves i de retornar a la societat una mica
del que havien rebut.
Com a voluntària, la Júlia m’ha exigit la meva millor versió,
i fins i tot anar més enllà, sortir fora de la meva zona de
confort, entrar en contacte amb altres realitats, altres mons,
altres persones... i aprendre. Una gran experiència.
Molt enriquidora.
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Núria Gallifa

Responsable de voluntariat corporatiu d’Endesa.

El Projecte Coach en paraules

satisfacció

seguretat

comunicació

disciplina

èxit

aprenentatge
felicitat
obstinació

creixement personal
compromís companyonia
coneixement d’un mateix

força amistat confiança
confiança superació esforç
lluita

positivisme

responsabilitat il·lusió
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1.2_ Projecte eDuo
DEFINEIX QUÈ SIGNIFICA PER A VOSALTRES EL PROJECTE EDUO
“JÓVENES PROFESIONALES”.
Daniel: En el meu cas, com a aprenent, m’ha permès adquirir més
experiència en el sector de l’automoció.
Adolfo: Jo definiria el Projecte eDuo “Jóvenes Profesionales” com una
oportunitat de futur per als joves.
QUÈ DESTACARIES D’AQUEST PROJECTE?
Daniel: El que més destaco i valoro del projecte és el suport que he rebut
de totes les parts implicades en aquests dos anys.

Daniel Gómez, estudiant de 2n. curs de grau
mitjà en carrosseria a l’IES Profesor Raúl
Vázquez. Adolfo Nalda, formador d’empresa i
gerent de Talleres Nalda.
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Adolfo: Jo destaco la unió de tres organitzacions, Fundació Èxit, Fundación
Mutua Madrileña i Asetra (Asociación de Talleres de Madrid), per brindar
als joves una experiència pràctica en diferents tallers i així poder completar
la formació teòrica rebuda en els IES.
DANIEL, QUÈ T’APORTEN L’ ADOLFO I ELS OFICIALS QUE ET
TUTORITZEN EN EL TALLER?
Daniel: Tant l’Adolfo, com a tutor, com els oficials que estan al seu càrrec,
m’han aportat tot el que sé a dia d’avui.

ADOLFO, QUÈ CREUS QUE APORTES ALS JOVES?
Adolfo: Sobretot, el que aporto als joves són els meus coneixements i la
meva experiència laboral.
DANIEL, COM VEIES EL TEU FUTUR LABORAL ABANS DE PASSAR
PEL PROJECTE EDUO? I ARA, AMB EL TEU PAS PEL PROJECTE, COM
EL VEUS?
Daniel: He notat molt canvi en aquests dos anys. Res a veure com em
veia abans a com em veig ara. Em trobo molt més segur i tinc passió pel
que faig.
ADOLFO, COM VEUS EL FUTUR PROFESSIONAL D’EN DANIEL?
Adolfo: El futur professional d’en Daniel està molt més clar i definit. Al taller
aporta moltes idees, a la vegada que aprèn amb rapidesa. Pot ser que en
un futur tingui un lloc amb nosaltres.
DANIEL, QUÈ CREUS QUE HAS GUANYAT AL PARTICIPAR EN AQUEST
PROJECTE?
Daniel: He guanyat gairebé dos anys d’experiència que em permeten
desenvolupar-me en aquest món.
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ADOLFO, QUÈ HA GUANYAT EN DANIEL AL PARTICIPAR EN AQUEST
PROJECTE?
Adolfo: En Daniel ha guanyat un futur, un lloc de treball tant aquí, com en
qualsevol lloc on vagi, perquè pot demostrar de forma pràctica el que ha
après durant la seva formació en el grau mitjà de carrosseria.
DANIEL, EN QUÈ T’HA AJUDAT LA FUNDACIÓ ÈXIT?
Daniel: Aquest projecte és una aposta clara per nosaltres, ens dóna
l’oportunitat de practicar en una empresa i ampliar els nostres coneixements.
Diria que ens obre un camí i és una idea fantàstica que esperem que pugui
arribar a més gent!
ADOLFO, COM VALORES EL TREBALL DE LA FUNDACIÓ ÈXIT?
Adolfo: Valoro el treball de la Fundació Èxit de forma molt positiva sobretot
per la seva implicació i dedicació amb els joves.
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L’objectiu principal del Projecte eDuo és augmentar les possibilitats d’èxit i la capacitació
tècnic-professional dels joves que han decidit apostar per la seva formació i preparació per
l’accés al món laboral.
Per això oferim una experiència pre-professional becada, que complementa la formació
que reben els joves estudiants del primer nivell de formació professional (programes PQPI).
El propòsit és que aquesta experiència els motivi a continuar amb els seus estudis i la seva
capacitació tècnica fins al següent nivell formatiu (cicles formatius de grau mitjà) i sempre
vinculats amb la mateixa.
Aquests joves combinen la seva formació en el centre educatiu i en l’empresa a través
d’unes pràctiques becades que encaixen en les polítiques impulsades per la formació dual.
Per tant, des de la Fundació Èxit participem en el disseny del pla formatiu del jove en
concordança amb l’empresa i les institucions públiques que regulen la formació dual.

Beneficis per al jove
Rebre orientació laboral per part d’un professional.
Contextualitzar coneixements.
Crear “networking”.
Reforçar la seva autoestima.
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Beneficis per a l’empresa
Formar treballadors en línia amb la cultura de l’empresa mentre realitzen
els seus estudis.
Participar en la definició del currículum formatiu i reforçar les aliances
amb els centres educatius.
Proporcionar noves fonts de reclutament per atraure talent, oferir plans
de desenvolupament per als empleats i reforçar la imatge de la companyia.
Recompensar la implicació dels treballadors a través d’un projecte que
els permeti desenvolupar el treball en equip i la fidelització.

Beneficis per al centre educatiu
Contacte directe amb l’empresa.
Actualitzar i augmentar coneixements a partir de la realitat del mercat
laboral.
Augmentar el “networking” en el camp de l’especialització.
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XIFRES PROJECTE EDUO

112

6

JOVES

DESIGUAL:

24
JOVES

GRUPO VIPS:
GRAU ESCOLAR:
PQPI i grau mitjà
PERFIL / LLOC:
Sales assistant

REPARALIA:

8

JOVES

EMPRESES

45
JOVES

30

ENTITATS
EDUCATIVES

MUTUA MADRILEÑA / ASETRA:
GRAU ESCOLAR:
1r-2n grau mitjà
PERFIL / LLOC:
Ajudant de sala i cuina

33
JOVES

GRAU ESCOLAR:
1r-2n grau mitjà
PERFIL / LLOC:
Carrosser

KPMG:
GRAU ESCOLAR:
1r-2n grau mitjà
PERFIL / LLOC:
Climatització

2

JOVES

GRAU ESCOLAR:
2n grau mitjà
PERFIL / LLOC:
Informàtica
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Les empreses que han participat en el projecte són:
Desigual, Grupo VIPS, KPMG, Mutua Madrileña / Asetra i Reparalia.

Les entitats socials i instituts que han col·laborat són:
Projecte amb Desigual: Fundació Adsis, IES Carles Vallbona, IES La Ferreria,
IES Joan Oró, IES Lluïsa Cura, IES Provençana, IES Esteve Terrades Cornellà, IES
Joan Brossa, IES Torre Roja, PQPI Centre Eugeni d’Ors, PQPI PTT Ajuntament de
l’Hospitalet del Llobregat, PQPI PTT Viladecans, PQPI PTT Sant Adrià del Besòs,
PQPI PTT Sant Cugat del Vallès i PQPI PTT Sant Joan Despí.
Projecte amb Grupo VIPS: Escuela de Hostelería y Turismo de Alcalá de Henares,
Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, Hotel Escuela, IES Antonio
Orozco i IES María Zayas y Sotomayor.
Projecte amb Mutua Madrileña / Talleres Asetra: Cooperativa de Enseñanza José
Ramón Otero, IES Mateos Alemán, IES Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto, IES
Parque Aluche, IES Profesor Raúl Vázquez, IES Villablanca i IES Virgen de la Paz.
Projecte amb Reparalia: IES Antonio Machado de Alcalá de Henares i IES Enrique
Tierno Galván de Parla.
Projecte amb KPMG: Centro Nelson.
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Aspectes rellevants de 2013
En la línia que vàrem iniciar a finals de 2011, aquest any 2013 hem
consolidat el Projecte eDuo. Mostra d’això és el curs que hem dissenyat i
impartit per al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:
“Formació de formadors de tutors d’empresa en habilitats comunicatives
per gestionar el jove a l’empresa”.
Hem realitzat aquest curs en diferents instituts del territori on hem pogut
veure com ha aterrat la formació dual i compartir la nostra experiència.
Aquesta fita, sens dubte, reforça el nostre posicionament davant les
institucions públiques, les aliances estratègiques amb les quals són
necessàries per al reconeixement oficial del projecte.
Podem afirmar que és un projecte en millora continua, així que aquest
any hem dissenyat la preselecció dels joves segons la descripció del lloc
de treball de la vacant que ocuparà a l’empresa (Desigual, Grupo VIPS,
Reparalia i Mutua Madrileña). Al mateix temps, hem plantejat el material
d’avaluació continua tenint en compte el currículum escolar i formatiu de
l’empresa.
Des del punt de vista de l’empresa, hem implementat a Desigual una sessió
de formació al tutor de d’empresa amb l’objectiu de reforçar la gestió del
jove.

37

Per a mi, el Projecte eDuo ha suposat una gran ajuda
a l’hora d’adquirir experiència i coneixements en el
món de l’hostaleria. A més, he comptat amb el suport
de grans professionals en tot moment. Moltes
gràcies per aquesta experiència.

Alejandro de la Concepción

Jove participant en el segon any a Grupo VIPS.

Per a mi el Projecte eDuo és fonamental. És un
complement necessari per als estudis que aquests
joves estan realitzant a l’institut.
Gràcies a aquest projecte, els joves poden integrarse en el món laboral més fàcilment.

Francisco Bono Garzón

Tutor d’empresa franquiciat de Reparalia
i gerent de Bonogar SIC SL.
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Ens agraden els projectes innovadors i reptadors, on
els nostres empleats puguin participar de forma activa
i tinguin una dimensió de contribució social a llarg
termini. És la nostra manera d’entendre el lema de ‘La
vida és xula’ que acompanya a la nostra marca.
A través del Projecte eDuo hem incorporat en les tres
primeres edicions a 18 joves a les nostres tendes, participant
en la seva formació però, sobretot, en el desenvolupament
personal i professional. Volem que tinguin una primera
experiència laboral positiva i que segueixin estudiant i
millorant per tenir més oportunitats en el futur.
Hem après molt d’ells i amb ells. De la seva il·lusió, del seu
afany de superació, del seu esforç i del seu positivisme. Hem
millorat i canviat moltes coses, perquè hem ‘mirat’ amb altres
ulls.
Ens agradaria que aquest model de col·laboració entre
empresa, instituts i Fundació Èxit pogués ‘contagiarse’ i construir un model / cas d’èxit que generi un
impacte positiu per a tots els que hi participen.

Laura Yagüez

Human resources internal communication de Desigual.

39

1.2_ Projecte Yob
QUÈ HA SIGNIFICAT PER A TU PARTICIPAR EN EL PROJECTE YOB?
El Projecte Yob m’ha ensenyat a identificar les meves competències i
habilitats.
HA SUPOSAT ALGUN CANVI EN LA TEVA VIDA?
Abans desconeixia com funciona el mercat laboral. Ara, gràcies al Projecte
Yob, sé identificar i aprofitar les oportunitats per accedir a una feina.
QUÈ HAS APRÈS EN LA FORMACIÓ A MIDA?
M’ha ensenyat com funciona una empresa i què es requereix en un lloc de
treball.
Serviany Feliz González, jove participant en la
Formació a Mida a la Fnac i a la 2a. edició del
Training Intensiu d’Entrada al Mercat Laboral.
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I EN EL TRAINING INTENSIU D’ENTRADA AL MERCAT LABORAL?
Gràcies al Training sé identificar les meves competències i habilitats.

QUÈ DESTACARIES D’AQUESTES DUES ACTIVITATS?
De la Formació a Mida, destaco les pràctiques que he realitzat a la Fnac i
l’oportunitat de conèixer una empresa per dins. Del Training, destaco que
ara sé treure més partit a les meves competències i punts forts.
QUINA ERA LA TEVA SITUACIÓ ABANS DE PASSAR PEL
PROJECTE YOB?
Jo estava estudiant i només havia tingut feines esporàdiques.
I DESPRÉS?
Ara segueixo estudiant però puc dir que conec el món laboral gràcies a les
pràctiques a la Fnac i al contacte que vaig tenir amb tècnics de RH en els
Speed Datings del Training Intensiu.
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El Projecte Yob té com a objectiu augmentar l’ocupabilitat dels joves. Els preparem per a
la seva entrada al mercat laboral, dotant-los de les eines necessàries i donant-los suport
perquè aconsegueixin els seus objectius professionals.
Per això, portem a terme dues activitats complementàries basades en el model per
competències: Formació a Mida i Training Intensiu d’Entrada al Mercat Laboral.
• FORMACIÓ A MIDA: col·laborem amb empreses que tenen vacants per cobrir. Definim
conjuntament els perfils professionals per competències i realitzem els processos de
preselecció amb l’objectiu que els joves que presentin millor acompliment siguin contractats.
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• TRAINING INTENSIU D’ENTRADA AL MERCAT LABORAL: mòdul de dos mesos en
el que els joves realitzen un entrenament intensiu amb l’objectiu de posicionar les seves
candidatures en processos de selecció.

Speed
Dating
Inicial

Identificació
de
competències

Marca
personal

Speed
Dating
Final

Speed Dating Inicial: presentació de candidatures en tres minuts a
experts en recursos humans.
Identificació de competències: mòdul on es verifica el nivell dels
participants en les competències clau per accedir al mercat laboral.
Creació de marca personal: sessions on el jove aprèn a crear, moure i
defensar la seva marca personal en processos de selecció.
Speed Dating Final: presentació de candidatures en tres minuts a
tècnics de recursos humans d’empreses diana dels participants.
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XIFRES FORMACIÓ A MIDA

14
EDICIONS

143
JOVES

57

5

INSERCIONS

44

EMPRESES

ENTITATS SOCIALS I
EDUCATIVES

BARCELONA
CARREFOUR

3

EDICIONS

HOTEL PULLMAN

34 JOVES
16 INSERCIONS

1

EDICIÓ

6 JOVES
3 INSERCIONS

SWISSPORT

2

EDICIONS

FNAC

15 JOVES
12 INSERCIONS

MADRID
CARREFOUR

2

EDICIONS
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WOGABOO

24 JOVES
9 INSERCIONS

3

EDICIONS

FNAC

29 JOVES
7 INSERCIONS

1

EDICIÓ

13 JOVES
7 INSERCIONS

2

EDICIONS

22 JOVES
3 INSERCIONS

Les entitats* derivants són:
AEI Raval, Asociación Cultural Norte Joven, Asociación La Rueca, Asociación
Semilla, Asociación Suyae, Associació Recollim, Associació Sao El Prat, AVBC,
Cáritas, Casal dels Infants, Centre Cruïlla, CIRE, Creu Roja, Escola Pia Calassanci,
FIDEM, Formació i Treball, Fundació Bayt al-Thaqafa, Fundació Comtal, Fundació
El Llindar, Fundació Intermedia, Fundación Cepaim, Fundació Marianao, Fundació
Mercè Fontanilles, Fundació Privada a les Mans, Fundació Privada DAU, Fundació
Surt, Fundació Adsis, Fundación Balia, Fundación San Martín de Porres, Fundación
Tomillo, Fundeso, La Merced Migraciones, Alucinos La Salle, Opción 3, Pinardi, Punt
de Referència, Projecte Home, Projecte Clau, Secretariado Gitano, Serveis Socials La
Verneda, Serveis Socials Sants, Stop Sida, USOC i Via Laboral.

* Alguna d’aquestes entitats han derivat joves en més d’una Formació a Mida.
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TRAINING INTENSIU D’ENTRADA
AL MERCAT LABORAL

6

EDICIONS

70
JOVES

BARCELONA:

3

EDICIONS

46

29

50

INSERCIONS

EMPRESES

17

ENTITATS SOCIALS
I EDUCATIVES

MADRID:

31 JOVES
14 INSERCIONS
32 EMPRESES
12 ENTITATS SOCIALS I EDUCATIVES

3

EDICIONS

33 JOVES
15 INSERCIONS
22 EMPRESES
5 ENTITATS SOCIALS I EDUCATIVES

Les empreses* que han participat són:
Accor Hotels, ADE, Agitación.net, AN Grup, Aune Consultores, Boehringer Ingelheim,
CAPSE, Carrefour, Cátenon, Condis, DEC BBDO&Proximity, Diesel, ESADE Alumni,
Eroski, Everis, FNAC, Fundació “la Caixa”, Gallina Blanca, Gas Natural, Globalvia,
Grupo VIPS, Hoss Intropia, Hotel Arts, Husa Hoteles, Iman, Indra, IBM, IKEA,
Intelygenz, KPMG, Lee Hecht Harrison, LideraT, Lidl, Mango, MC Asociados, Monras
Selecció ETT, Nespresso, NH Hoteles, Nobel Biocare Ibérica SA, Novartis, Offmedia
Comunicación, Roche, Dsquared, Timberland, Trabajando.com, Trescom, Unicef,
Vistaprint, Wagaboo i Wodker Associates.

Les entitats** derivants són:
Centre Cruïlla, CRAE La Llar, Creu Roja, Escola Pia Calassanci, Fundació Privada
Integramenet, Fundació Adsis, Fundación Balia, Fundeso, IES Raúl Vázquez, Opción
3, Justicia Juvenil, Pinardi, Punt de Referència, Projecte Home, Serveis Socials de
Sant Antoni, Serveis Socials de Santa Coloma i Via Laboral.

* Alguna d’aquestes empreses han participat en el Training Intensiu d’Entrada al Mercat
Laboral a Barcelona i Madrid.
** Alguna d’aquestes entitats han derivat joves en més d’un Training Intensiu d’Entrada al
Mercat Laboral.
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Aspectes rellevants de 2013
2013 ha estat l’any de consolidació del Projecte Yob. Hem definit dues
accions que es complementen, Formació a Mida i Training Intensiu, i ens
permeten establir un sistema de millora continua.

Extraiem informació
sobre les competències requerides
per les empreses

FORMACIÓ A MIDA

TRAINING INTENSIU

Detectar filons d’ocupació

Selecció de joves

Disseny del perfil per competències

Identificació de competències

Selecció de joves

Creació de marca personal

Formació i pràctiques

Suport a la cerca d’ocupació

INSERCIÓ
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Entrenem joves perquè
siguin treballadors competents

INSERCIÓ

Gràcies a aquest sistema, obtenim informació actualitzada del mercat
laboral per millorar l’ocupabilitat dels participants, i poder oferir a les
empreses candidats competents per cobrir les seves vacants.

M’ha donat valor per aconseguir els meus
objectius, creure en mi mateixa i,
per molt que caigui, aixecar-me amb
més força.

Cindy Arzú

Jove participant en el Training Intensiu
d’Entrada al Mercat Laboral.

Un creu que, en impartir un taller sobre com enfrontar-se a la càmera
a uns joves per gravar el seu vídeo CV, serà un mateix el que
donarà la lliçó… Res més lluny de la realitat. Aquesta generació que
tendim a menysprear (no els interessa res, etc.) em va donar una
lliçó de motivació, de ganes de superar-se, d’esforç… El meu
objectiu va ser no decebre’ls. I em van fer reflexionar sobre si
segueixo enfrontant-me als nous reptes amb la mateixa il·lusió i
desimboltura que ells. Una experiència molt recomanable!

Isak Férriz

Actor, director i editor, voluntari del Training Intensiu
d’Entrada al Mercat Laboral.

Després de ja tres anys de col·laboració amb Èxit, puc dir que per a nosaltres
la participació en aquest projecte ha estat un vertader èxit. Per una banda,
nosaltres hem estat capaços de donar una oportunitat formativa i en alguns
casos laboral a joves en situació de risc d’exclusió social; i per la seva part,
ells han aportat a la companyia il·lusió, capacitat de superació, treball en equip,
compromís i una qualitat en el treball excepcional.
Aquests joves, que arriben sense experiència en molts casos, i que amb el seu
esforç i la formació que la companyia els ofereix es converteixen en vertaders
professionals dins del sector de l’hostaleria, ens donen un valor afegit a
l’empresa que difícilment aconseguiríem d’una altra manera.

Victoria Martín

Responsable de RH de Wogaboo.
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Equipo de trabajo
Coordinación

Índice

Nacho Sequeira (Fundació Èxit)
y María Díaz (Citi)

0. Evaluación Inicial

3

2_PROJECTES PARTICULARS
1. Dinero

Redacción y recopilación materiales

Material Educación Financiera

Asesores de contenidos

Citi
Fundació Èxit

Susana Saltó (Citi)
Raquel Calero (Proyecto Èxit Cruïlla)
Astrid Romero (Citi)
Javi García (Proyecto Èxit Escola Pia Calassanci)
Elisenda Sales (Citi)

2. Herramientas básicas en Educación Financiera
2.1 Cómo usar la Calculadora: introducción, sumas y restas
2.2 Cómo usar la Calculadora: multiplicaciones y divisiones
2.3 El Ordenador: programa Excel

2.1_Educació financera
Diseño

4

1.1 ¿Qué es el dinero?
1.2 ¿Realmente necesitamos dinero?
1.3 Formas de conseguir dinero/lllegar a fin de mes

Carme Piñeiro (Fundació Èxit)

3. Finanzas en tu vida diaria
3.1 Tu primera paga
3.2 Cómo leer las facturas
3.3 De compras
3.4 La publicidad

DEC Grupo BBDO

4
5
6
7
8
9-10
11-12
13
14-15
16-17-18-19
20-21
22-23

El 2013, Citi Foundation ha continuat recolzant l’activitat Formació a Mida del Projecte Yob,
a través del programa de beques per a joves que realitzen pràctiques en empreses.
4. Introducción a los servicios financieros
4.1 ¿Dónde guardo mi dinero?
4.2 ¿Para qué necesitas un banco?

5. Servicios bancarios básicos
5.1 Abrir una cuenta corriente
5.2 Instrumentos de pago
5.3 Los Cajeros
5.4 Banca por internet
5.5 Banca telefónica

24
25
26-27

28
29-30
31-32-33

Aquest programa fa possible que aquests joves disposin d’uns diners de butxaca que els
permetin tant sufragar les despeses de transport com cobrir les seves pròpies. A més, als
joves que reben la beca se’ls dóna una formació en educació financera que els aporta
coneixements sobre com gestionar la seva economia.
2010 Barcelona Fundación Exit y Citi Foundation

6. Ahorro e intereses
6.1 Los intereses
6.2 El ahorro
6.3 El ahorro en la práctica

CAL-FIN-00 INTRODUCCIÓN

1

34
35

36
37-38
39-40
41-42

CAL-FIN-00 INTRODUCCIÓN

2

Durant el 2013, 29 joves a Barcelona i 42 a Madrid han estat becats.
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poco interesante, alejado a
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9.1 Seguro moto
49
9.2 Seguro repatriación cadáveres
10. Resumen final

50
51
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Algo sobre la Historia del Dinero y como actúa sobre el ser humano
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Lee con atención el siguiente texto:
Hay personas que valoran a las demás por las riquezas que tienen o por el sueldo que
cobran, es decir todos ellos son esclavos del dinero ”tanto tengo, tanto valgo”, o
“tanto tienes, tanto vales”, en una palabra, no son libres.
Moviéndonos en otros aspectos, hay personas que con actitudes muy opuestas tienen
una relación bastante enfermiza con el dinero. “Unos sufren si se lo gastan”, su placer
consiste en controlarlo, son avaros, tacaños, roñosos. Otros “gastan más de lo que
pueden”, parecen desprendidos, generosos, pero sólo son compradores compulsivos,
necesitan comprar cosas para sentirse bien o regalar cosas para “comprar a la gente”
ambas actitudes encubren grandes conflictos personales.
El malgastador busca desesperadamente el reconocimiento, lo compra, tiene una necesidad
de ser querido mas allá de lo razonable, pues en el fondo no se cree merecedor de tanto
amor, “piensa que si no paga no le querrán”. En cierta forma tienen un fuerte deseo
infantil de que alguien les contenga, prefieren depender de otro que administre su vida
y quitarse esa responsabilidad. No quieren defenderse por sí solos.
El avaro, más que dueño del dinero, “es esclavo de lo que posee”. No reconoce el
dinero como un medio sino como un fin. Goza con la acumulación porque eso le hace
sentirse poderoso. Su mayor deseo es el dominio, el “poder sobre los demás”.

Teniendo en cuenta lo que has leído en el texto intenta definir las siguientes actitudes
frente al dinero:

2.2_Projecte Conecta Carrefour
El Projecte Conecta parteix com una acció conjunta entre el Grupo Carrefour i la Fundació
Èxit per establir vies estables entre els programes formatius que treballen amb joves en
situació de desavantatge social i el procés de reclutament intern del grup.
Aquesta col·laboració s’estableix dins del marc de dos projectes de la Fundació Èxit:
• Projecte Coach: a més dels gerents dels Carrefour Market, perfil habitual del projecte,
per primera vegada han participat voluntaris de la seu central.
Aquests anys, han participat 13 joves i 13 voluntaris corporatius i el resultat ha estat molt
positiu tant per als voluntaris de Carrefour com per als joves de la Fundació Èxit.
• Projecte Yob: hem realitzat una primera experiència a l’Escola de Frescos de Carrefour
(peixateria, carnisseria, xarcuteria i fleca). La coordinació i els processos de selecció de
joves han resultat plenament satisfactoris.

BARCELONA:

36

JOVES
PARTICIPANTS

MADRID:

17

INSERCIONS

24

JOVES
PARTICIPANTS

9

INSERCIONS
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2.3_Programa Incorpora de
“la Caixa”
Incorpora de “la Caixa” és un programa d’intermediació laboral que porta en marxa des
de 2006. El seu objectiu principal és fomentar la integració de persones amb dificultats per
accedir al món laboral. Les seves activitats abasten tot el territori nacional, així com Marroc.
El programa Incorpora representa un concepte innovador, en unir les necessitats del teixit
social i empresarial per assegurar l’èxit de la integració laboral. Per això, s’ha desenvolupat
un model de treball en xarxa entre entitats socials, així com una xarxa solidària d’empreses
en el marc de la responsabilitat social empresarial.
Un element clau d’aquest programa són els tècnics d’inserció laboral. A través d’ells,
s’ofereix a les empreses un servei d’intermediació que proporciona un suport integral. Això
es concreta en la presentació del candidat preseleccionat i el compromís de realitzar un
seguiment del procés d’incorporació, adaptació i manteniment del lloc de treball.
Així, empreses i entitats socials treballen unides a través d’Incorpora de “la Caixa”, amb
l’objectiu comú de facilitar la contractació de persones de col·lectius desfavorits i potenciar,
així, la seva integració social, satisfent a la vegada necessitats del teixit empresarial.
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Volem destacar, aquest any, les ofertes que la Fundació Èxit ha compartit amb altres entitats
del programa Incorpora.

BARCELONA:

166 64 122 39
JOVES
ATESOS

JOVES EN
PRÀCTIQUES

EMPRESES
CONTACTADES

EMPRESES
CONTRACTANTS

17

OFERTES
COMPARTIDES

MADRID:

131 33
JOVES
ATESOS

JOVES EN
PRÀCTIQUES

81

EMPRESES
CONTACTADES

15

EMPRESES
CONTRACTANTS

12

OFERTES
COMPARTIDES
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3_TREBALL EN XARXA
3.1_Treball en xarxa en els
projectes de la Fundació Èxit
Durant el 2013 han participat en els projectes de la Fundació Èxit un total de 89 entitats
socials i educatives entre les quals destaquem per ser estratègiques:
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3.2_Xarxes en les quals la
Fundació Èxit participa
El 2013 ha estat clau en el desenvolupament i la implantació d’Emplea+, l’eina on-line
d’ocupabilitat per competències que hem desenvolupat en col·laboració amb la Fundación
Accenture, la Fundación Tomillo, Creu Roja, Cáritas, Fundación Secretariado Gitano, ONCE
i FSC Inserta. Una nova eina que sens dubte ens ajudarà a millorar el treball amb els
col·lectius més vulnerables i està cridada a ser un referent en el sector social. Aquest
projecte s’ha emmarcat dins de la iniciativa “Juntos por el Empleo”, liderada per Fundación
Accenture, Fundación Seres i Fundación Compromiso y Transparencia, de la qual també
formem part d’altres línies d’actuació com l’observatori d’ocupació o la recollida de les
millors pràctiques en formació.
Hem seguit treballant de forma intensa amb les entitats de la Coordinadora de Mentoria
per a la Inclusió (Punt de Referència, Fundació Servei Solidari i Universitat de Girona), amb
l’organització d’unes primeres jornades com a moment especialment destacat de l’any.
També es consolida el treball amb les entitats de la Red Joven y Ocupación (Fundación
Iter, Fundación Tomillo, Asociación Cultural Norte Joven, La Rueca Associación i Opción 3),
donant continuïtat a tot el treball iniciat al voltant de les pràctiques no laborals.
Nacho Sequeira, donat el volum de treball derivat del procés de relleu de presidència, no
s’ha presentat a la renovació de la junta directiva d’ECAS, però ha seguit participant en la
Comissió d’Inserció Sociolaboral.
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També hem continuat participant en la Comissió d’Educació de la Coordinadora Catalana de
Fundacions, així com en les reunions d’UpSocial, una comunitat vinculada a la innovació i
l’emprenedoria social.
Aquest any hem participat com a partners en el projecte FE[IN]A organitzat per PEI’Jove,
associació formada per 11 entitats socials. Aquest projecte té com a objectius formar els
tècnics de les entitats participants en la metodologia d’Assessment Center i implicar 22
empreses per posar en pràctica la metodologia realitzant processos de selecció reals en les
seves empreses. El projecte s’ha tancat amb èxit assolint els objectius marcats.
Durant aquest any hem finalitzat el projecte ALOJove (Aliança Litoral per a l’Ocupació Jove)
realitzat gràcies al finançament de la Marató de TV3 conjuntament amb 6 entitats socials:
Plataforma Educativa, Col·lectiu de Cultura Popular, JIS, Femarec, Escola Pia Calassanci i
Centre Cruïlla. La finalitat d’aquest projecte és millorar la qualitat sociolaboral de 500 joves
amb risc d’exclusió i de pobresa mitjançant un procés competencial integral de qualitat i el
contacte posterior amb empreses. S’han aconseguit, amb escreix, els objectius del projecte.
Finalment, aquest any hem iniciat la col·laboració com a partners metodològics amb el
projecte Alliance Emploi organitzat pel Casal dels Infants. Aquest projecte finançat pel Fons
Social Europeu té com a objectiu crear un model de formació professional adaptada a 120
joves de barris perifèrics de Tànger i Casablanca. També participen com a partners les
associacions locals UNFM i AMSAS, i la patronal marroquina CGEM. Des de la Fundació Èxit
aportarem la metodologia del Projecte Coach i de la Formació a Mida, i donarem suport, amb
la nostra experiència, en els processos de selecció. Aquest projecte finalitzarà el 2014.
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4_INSERCIÓ
L’any 2013, s’han realitzat 127 insercions entre Barcelona i Madrid. Això suposa un augment
del 41% respecte a l’any anterior.

• Administració: 1
• Magatzem / logística: 20
• Comerç / atenció al públic: 21
• Educació: 2
• Hostaleria: 34
• Indústria: 2
• Informàtica: 2
• Neteja: 5
• Mecànica / tallers: 4
• Sanitari: 1
• Supermercat: 23
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• Turisme: 12

5_PERFIL DELS JOVES
En el 2013, un total de 493 joves han participat en els nostres projectes, un 23,5% més
respecte al 2012.

PROCEDÈNCIA
Europa de l’Est
4%

Àsia 4%

GÈNERE

Altres 1%
Dones 35%

Homes 65%

Àfrica Subsahariana
7%
Espanya 52%
Àfrica del Nord
10%

Amèrica Llatina
22%
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6_VOLUNTARIAT
Voluntaris que destinen unes hores treballant a l’entitat:
Álvaro Silvestre, Amine Nadir, Belén Feduchi, Bito Cels, Juan Manuel Álvarez, Josep
María Font, Mario Llonch, Nacho Velasco, Núria Cusó, María Huertas, Moussa
Kanoute, Raquel Pajares i Sofía Calero.
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Voluntaris corporatius a través dels projectes:
• Projecte Coach: 252 voluntaris corporatius d’Accenture, Carrefour, Cespa, CocaCola, Desigual, DHL, DKV, Endesa, ESADE, Everis, Fnac, General Electric, Google,
Grupo Agbar, Grupo Tragaluz, Grupo VIPS, HP, Husa Hoteles, IBM, Indra, Infojobs,
KPMG, Mango, NH Hoteles, SARquavitae, Timberland i Unilever.
També hem comptat amb la col·laboració d’Ángela Borja, CEO de Grado 3 i
presidenta de l’AECEE (Asociación Española de Coaching Ejecutivo y Empresarial).
• Projecte eDuo: 12 voluntaris corporatius de Mutua Madrileña.
• Projecte Yob:
- Training Intensiu d’Entrada al Mercat Laboral: 180 voluntaris corporatius
d’Accenture, Accor Hotels, Actelion, Agitacion.net, AN Grup, Boehringer
Ingelheim, Capse, Carrefour, Cátenon, Codorniu, Condis, Clifford Chance,
DEC BBDO&Proximity, Diesel, Eroski, Everis, ESADE, FNAC, Fira de Barcelona,
Fundació “la Caixa”, Gas Natural, General Electric, Globalvia, Grupo VIPS,
Hoss Intropia, Hotel Arts, Hoteles Husa, IBM, IKEA, Iman, Intelygenz, Lee
Hecht Harrison, Mango, MC Asociados, Monras Selecció, Nespresso, NH
Hoteles, Offmedia Comunicación, PSYA, Poligal, KPMG, Roche, Timberland,
Trabajando.com, Trescom, Unicef, Vistaprint, Wodker Associates i Wogaboo.
També hem comptat amb la col·laboració de professionals com Alejandra
Camacho, Carles Gilabert, Isak Férriz, José Luis Núñez, María Bobes, Miriam
Sanz, Montserrat Rodríguez, Penélope Mato, Raquel Salvador, Silvia Galup i
Xavier Oller.
- Formació a Mida: 70 voluntaris corporatius de Carrefour, Fnac, Hotel
Pullman Skipper, Swissport i Wogaboo, seleccionadors, formadors i tutors
de pràctiques.
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COMUNICACIÓ, ESDEVENIMENTS
I COL·LABORADORS

Comunicació
Al llarg del 2013, diferents mitjans de comunicació han fet difusió del nostre
treball i dels nostres projectes. Destaquem els següents impactes:
• Article “Fundació Èxit: guanyar la batalla a l’exclusió laboral” - El País Bloc 3500 millones.
• Entrevista “Entre tants inputs negatius, és important donar als joves una
visió motivadora” a Nacho Sequeira a Equipos & Talento.
• Article “Les petites ONG aguanten més” - El País - Economia.
• Reportatge “Salvador Mas de Xaxàs, personatge de l’any” - Compromiso
Empresarial.
• Reportatge “Al principi vaig pensar: Si ho sé, no vinc” a La Vanguardia
que recull el testimoni de Mamadou, jove participant en els projectes de la
Fundació Èxit, mentre realitza la Transpirinenca Social i Solidària.
• Aquest any Iker Casillas no ha celebrat el “Partido por la Ilusión”. Tot i
així, Iker ha seguit col·laborant amb la Fundació Èxit i ha explicat com ens
recolza en el programa “El Hormiguero” d’Antena3.
• Reportatge al programa “Estoy en prácticas” de Comando Actualidad
(TVE) en el qual Javier, jove participant del Projecte eDuo a Mutua Madrileña
i Asetra, ha explicat la seva experiència en el projecte.
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• Entrevista en directe al programa “Connexió Barcelona” de BTV a Lindsay
i Anna, jove i voluntària corporativa de Desigual participants en el Projecte
Coach.
En l’àmbit de comunicació també:
• Hem comptat amb la col·laboració de DEC BBDO&Proximity per a la
realització del vídeo del Projecte Coach dirigit a empreses.
• El vídeo del Projecte Coach dirigit a joves, ha estat seleccionat com un
dels millors de la categoria “vídeo que destaqui per la seva realització
participativa” al IV Congrés del Tercer Sector Social.
• Hem participat juntament amb altres entitats com Punt de Referència i
SAEJ en el curtmetratge Corredors de fons / Long Distance Runners.
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Premis i reconeixements
• El Projecte Coach ha estat seleccionat 5è. en el rànquing de bones
pràctiques de voluntariat dins del marc del programa VERSO (Volunteers
for European Employment).
• IBM corporació ha lliurat el premi 2012 Excellence Award als voluntaris
d’IBM Espanya que han participat en el Projecte Coach de la nostra
fundació: 90 voluntaris en 5 anys i en 3 ciutats.
• Hem estat una de les 12 entitats seleccionades pel programa “Talento
Solidario” de la Fundación Botín que té com a objectius donar suport a
professionals amb talent que per circumstàncies conjunturals es troben
actualment sense feina i injectar aquest talent al tercer sector.
• La Fundació Èxit ha estat seleccionada com una de les organitzacions
per formar part de la 1a. fase de la campanya 2013-2015 d’Enterprise 2020
organitzada per Forética. Hem estat presents a l’acte de presentació.
• Hem estat guardonats amb el Premio Ciudadanos en reconeixement a
la innovació social en projectes d’orientació i inserció laboral de joves en
risc d’exclusió social, que aporten valor afegit a les empreses i potencien
el treball en xarxa.
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Esdeveniments
JORNADES:
• En el treball en xarxa amb les entitats de la Coordinadora Mentoria per a
la Inclusió hem organitzat dues jornades: a la de presentació dels projectes
de la Coordinadora vam comptar amb la participació de figures de primer
nivell internacional com el professor Dubois de la Universitat d’Illinois,
el professor israelià Amos Carmeli, director del Perach Program, i Mette
Österberg, directora de KVINFO de Dinamarca. Hem aprofitat les jornades
per organitzar un workshop privat per a les empreses del Projecte Coach,
amb el professor Dubois i Mette Österberg.
• Hem presentat el Projecte Coach en la sessió de Benchmarking del
Fòrum de RH organitzat per Foment del Treball. Per això, hem explicat els
testimonis de Belén Perales, directora de responsabilitat social corporativa
d’IBM, i de Pilar Insúa, HR manager sud d’Europa de Timberland.
• Hem participat a ESADE com a ponents en la presentació del llibre de
l’Institut d’Innovació Social: “Col·laboració efectiva de les ONG: aliances
estratègiques i xarxes” en el que expliquem el cas de la Fundació Èxit com
a exemple de bona pràctica.
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• Dins de l’esdeveniment en el qual es proclamava el guanyador del Premi
Impulsa Entitat 2013 organitzat per la Fundació Príncep de Girona, hem
format part del jurat i de la taula rodona posterior que portava com a títol
“Com estimular processos de millora i canvi en joves en risc d’exclusió
social?”.

• Hem estat ponents de les taules rodones del curs d’estiu “Acció Social i
Voluntariat Corporatiu” de la Universitat Complutense de Madrid, Càtedra
Santander RSC.
• Hem participat en els “Esmorzars sobre la Innovació Social” organitzats
per Ashoka.
• Hem explicat els nostres projectes a la “Jornada de reflexió: noves claus
en els processos de transició d’adolescents i joves en risc d’exclusió”
celebrada a València.
• Ens han convidat a participar a la taula rodona “Experiències d’integració
sociolaboral” de la “V Jornada de drogodependències: camins cap a la
integració sociolaboral” organitzada conjuntament entre la Universitat de
Barcelona i l’ONG Projecte Home.
• Hem estat presents a la trobada d’ONG a Nestlé al costat d’altres entitats
com Creu Roja, Fundació IRES, Fundació Formació i Treball, i Casal dels
Infants, on vam tenir l’oportunitat d’explicar la nostra activitat als treballadors
de l’empresa.

ALTRES:
• Hem participat en la Transpirinenca Social i Solidària, una caminada
solidària per visualitzar la inclusió social i laboral de persones en risc
social, liderada per Formació i Treball i Ignasi de Juan.
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• Hem realitzat actes de lliurament de diplomes als joves participants del
Projecte eDuo amb la Fundación Mutua Madrileña i amb el Grupo VIPS per
reconèixer i premiar l’esforç dels joves.
• Hem estat seleccionats com una de les entitats beneficiàries de la 9a.
edició dels Jocs Interempreses de Barcelona — l’olimpíada empresarial
— i hem estat presents en el torneig.
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Col·laboradors de la Fundació Èxit
La tasca de la Fundació Èxit ha estat possible gràcies al suport i col·laboració de 93
empreses, fundacions privades i administracions públiques:
SOCIS ESTRATÈGICS DE LA FUNDACIÓ ÈXIT:
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COL·LABORADORS DE LA FUNDACIÓ ÈXIT:
Accenture, DEC BBDO&Proximity, Endesa, Esade, Everis, Fundación Alas, Fundación
Botín, Fundación KPMG, Fundación Maite Iglesias, Fundación PACAMU, Fundación
Privada Cottet Mor, General Electric, Generalitat de Catalunya, Google, Hotel Pullman,
Husa Hoteles, IBM, Indra, MC Asociados, Montpelier Foundation, NH Hoteles,
Swissport i Wogaboo.

AMICS DE LA FUNDACIÓ ÈXIT:
Accor Hotels, ADE, Agitación.net, Aje Madrid, AN Grup, Aune Consultores,
Boheringer Ingelheim, Capse, Cátenon, Cemento Molins, Cespa, Comunidad de
Madrid. Consejería de Familia, Condis, DECV & Partners, DHL, Diesel, Diputació de
Barcelona, Eroski, Flash Flash, Fundació Antoni Serra Santamans, Gallina Blanca,
Gas Natural Fenosa, Globalalvia, Grupo Agbar, Hoss Intropia, Hotel Arts, HP, Ikea,
Iman, Infojobs, Intelygenz, Laboratorios del Dr. Esteve, Lee Hecht Harrison, LideraT,
Lidl, Mango, Fundació la Marató de TV3, Monràs Selecció ETT, Nespresso, Nobel
Biocare Ibérica S.A., Novartis, Offmedia, Roche, Rsquared, SAP, SARquavitae, Scott
Bader, Timberland, Trabajando.com, Trescom, Unicef, Unilever, Vistaprint i Wodker
Associates.
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Novetats en els òrgans
de govern
PATRONAT I CONSELL ASSESSOR
El 2013 ha estat un any clau en el procés de renovació del patronat marcat en el pla estratègic
2012-15. En la reunió del patronat de juliol ha estat nomenat John de Zulueta com a nou patró.
John de Zulueta ha estat membre del consell assessor de la Fundació Èxit des del 2006 i ha
acceptat la proposta del patronat de ser la persona que rellevi en el càrrec de president al
fundador Salvador Mas de Xaxàs. S’estableix en el calendari la primera reunió del 2014 com
a moment en què es farà efectiu el relleu de presidència.
Durant aquest 2013 s’han incorporat nous patrons que responen als perfils que es van marcar
com a prioritaris en el pla estratègic: Yolanda Menal, directora de recursos humans d’Unilever
com a experta en RH; Ricardo Penalva, vicepresident de Fundación Everis, com a expert
en noves tecnologies; i David Coral, president del grup BBDO&Proximity, com a expert en
comunicació.
Pau Guardans Cambó ha renovat el seu càrrec de patró per quatre anys més.
A la reunió de juliol s’ha comptat amb la intervenció de Javier Martín Cavanna, director de
la Fundación Compromiso y Transparencia, que ha donat una ponència sota el títol “Per un
patronat eficaç: successions i renovacions reeixides - exemples, claus i recomanacions per
a l’èxit del procés”.
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A la reunió d’octubre s’han treballat en profunditat els rols de la presidència, de la resta de
patrons i de la direcció. Es decideixen activar comissions de patronat en algunes àrees
considerades clau.

Més enllà de la renovació del patronat i del relleu de la presidència, s’ha fet un seguiment
dels projectes de la fundació, destacant la intervenció en les reunions de patronat dels
protagonistes dels projectes (joves, responsables i voluntaris d’empresa, i equip professional
de la fundació).
També durant aquest 2013 s’han realitzat les reunions previstes del consell assessor, al
qual s’han incorporat Nora de Liechtenstein i Paula Toledano. Els temes tractats amb més
profunditat han estat: el relleu de presidència i el paper del consell assessor en aquest procés
(tenint en compte que el futur president sorgeix precisament del consell assessor), noves
estratègies de captació de fons i autosostenibilitat dels projectes i la prospecció de noves
empreses col·laboradores.
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EQUIP PROFESSIONAL
• Director general de la Fundació Èxit: Nacho Sequeira
• Directora de Madrid i responsable del Projecte Coach: Esther Lillo
• Responsable del Projecte eDuo: Martina Soler
• Responsable del Projecte Yob: Jose Alonso
• Responsable de l’àrea administrativa i financera: Verónica Tort
• Responsable de relacions externes: Vanessa Lecointre
• Responsable de comunicació: Isabel Montoyo
• Tècnica del Projecte Coach a Madrid: Eva Fernández
• Tècnica del Projecte eDuo a Madrid: Carolina Elvira
• Tècnica del Projecte Yob a Barcelona: Marta Fusté
• Tècnica del Projecte Yob a Madrid: Ana Martínez
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Aquest any 2013, destaquem el creixement de l’equip professional de la Fundació Èxit amb
la incorporació de Martina Soler com a responsable del Projecte eDuo, Vanessa Lecointre
com a responsable de relacions externes i Eva Fernández com a tècnica del Projecte
Coach.
Tanmateix, Isabel Montoyo s’ha unit a l’equip com a responsable de comunicació substituint
a Thais Guillén, a qui volem agrair el seu magnífic treball durant el seu període a la fundació.

COL·LABORADORS
• Coordinadora del Projecte Coach a Barcelona: Ana Guiu
• Coordinadora del Projecte Coach a Madrid: Ana Pozo
• Tècnica de la Formació a Mida a Barcelona: María Bobes
• Tècnica de la Formació a Mida a Madrid: Sofía Calero
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TRANSPARENCIA,
QUALITAT I
RENDICIÓ
DE COMPTES

Dades econòmiques:
exercici 2012 - 2013
Un any més, hem comptat amb la col·laboració pro bo d’Auren Consultoría
per a la realització de l’auditoria externa de comptes.
El resultat d’aquest exercici ha estat de 12.147€, que s’han destinat a la
compensació de pèrdues d’exercicis anteriors.
INGRESSOS
A l’exercici 2012-2013, la Fundació Èxit ha ingressat 653.568€.
Els fons privats han suposat el 84,51% del total d’ingressos. El 65% dels
nostres finançadors ha tornat a col·laborar amb els nostres projectes,
aportant estabilitat a la nostra acció.
DESPESES
El total de despeses de la Fundació Èxit ha estat de 641.454€.
L’exercici 2013 es caracteritza per un creixement gradual de les nostres
despeses. La despesa en projectes arriba als 523.940€, el que suposa un
81,68% del total. El 20,8% es va dedicar al Projecte Coach, el 32,3% al
Projecte eDuo, el 41,5% al Projecte Yob i el 5,4% a I+D.
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COM OBTENIM
ELS NOSTRES INGRESSOS
Donacions de
particulars
4,27%
Fons públics
10,82%
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COM DISTRIBUÏM
ELS NOSTRES FONS
Captació de
fons 8,59%

Altres 0,4%
Administració
9,73%

Aportació
d’entitats privades
i empreses
84,51%

Missió
81,68%

INFORME D’AUDITORS
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COMPTE DE
RESULTATS
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BALANÇ DE SITUACIÓ:
ACTIU
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BALANÇ DE SITUACIÓ:
PASSIU
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Transparència i bones pràctiques
Des dels seus inicis, la Fundació Èxit ha apostat per la transparència i la rendició de comptes.
Per aquest motiu, és una de les ONG analitzades per la Fundación Lealtad, basant-se en 9 principis de
transparència i bones pràctiques. La Fundació Èxit compleix amb tots els principis. Pots consultar els
resultats d’aquest informe a: www.fundacionlealtad.org
Un any més, hem aconseguit el certificat ISO 9001:2008, la norma internacional de Sistemes de
Gestió de la Qualitat (SGC).
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Pelai, 44, 3ª planta - 08001 Barcelona
Eraso, 31, 1ª planta - 28028 Madrid
info@fundacionexit.org
www.fundacionexit.org

