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Barcelona
Mario Llonch, www.sinnombre.com
Bito Cels, www.bitocels.net

Madrid
María Eugenia Serrano, www.mariaeugeniaserrano.com
Cesar Maila

DEC BBDO, www.dec-bbdo.es
Carles Javierre Kohan, www.infographics.cat

Disseny

Fotografia

http://www.sinnombre.com
http://www.bitocels.net
http://www.mariaeugeniaserrano.com
http://www.dec-bbdo.es
http://www.infographics.cat
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Nom 
Fundació Èxit

Adreça 
C/ Pelai, 44, 3a. planta - 08001 Barcelona 
C/ Eraso, 31, 1a. planta - 28028 Madrid

Telèfon 
Barcelona: +34 93 231 99 57
Madrid: +34 91 355 19 70

Correu electrònic 
info@fundacionexit.org

Pàgina web 
www.fundacionexit.org

Xarxes socials

Fitxa tècnica

NIF 
G-62203047

Personalitat jurídica 
Fundació privada

Data de constitució 
31 de gener de 2000

Número del Registre de Fundacions 
08-0391

Número de comptes corrents 
IBAN: ES23-2100-0891-59-0200160431 - SWIFT:CAIXESBBXXX
IBAN: ES84-2038-8978-14-6000176732 - SWIFT:CAHMESMMXXX

mailto:info@fundacionexit.org
https://www.fundacionexit.org/ca/
https://www.facebook.com/fundacion.exit.ong
https://twitter.com/fundacionexit
https://www.linkedin.com/company/1967708
https://www.instagram.com/fundacionexit/.
https://www.youtube.com/channel/UC5OdY1Gt_aL9NW3PCsVP0gA
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Arturo Pinedo
Asun Cano Escoriaza
Coloma Armero
Concha Yoldi
Eduardo Navarro
Enrique Giró
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president d’honor

Salvador Mas de Xaxás Rovellat

A 31 de desembre de 2016 A 31 de desembre de 2016

Patronat i consell assessor
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Benvolguts amics,

Quan vam dissenyar el pla estratègic 2015-18, ens 
vam trobar davant d’un gran desafiament: planificar el 
creixement sostenible de l’entitat. Quan va començar 
l’any 2016, teníem dos objectius molt clars: millorar 
l’ocupabilitat de més de 1.500 joves en situació de 
vulnerabilitat i estar presents en vuit ciutats sent fidels 
a l’«ADN Èxit», apostant per la innovació, la creació del 
valor compartit i el treball en xarxa, i enfortint el pont entre 
el món social i el món empresarial que vam començar a 
construir fa 16 anys.

Reptes de 2016 aconseguits! Orgullós puc dir que hem 
creat oportunitats de futur per als 1.527 joves que han 
participat en els nostres projectes formatius a Barcelona, 
Madrid, Saragossa, Sevilla, Palma i a les noves ciutats: 
Bilbao, Burgos i València.

També hem assolit altres triomfs entre els quals destaco 
els següents:

En començar l’any, vam posar en marxa el Projecte 
#PASSWORK, un programa liderat per la Fundació Adsis 
i la Fundació Èxit amb el suport del Servei d’Ocupació 
de Catalunya i el Fons Social Europeu que s’emmarca 
dins de la Iniciativa Europea 2015-17 de Garantia Juvenil 
en la línia de programes de «Noves oportunitats». Per 
a Èxit significa la primera oportunitat, en 16 anys, de 
gestionar un projecte d’alt impacte braç a braç amb 
l’Administració pública, la qual ha valorat especialment 
la nostra capacitat d’innovar i aportar valor a partir de  

 
 
projectes que busquen un win-win per a tots els implicats 
en la formació i la inserció laboral dels nostres joves.

Hem consolidat el nostre Projecte #eDuoExit «Creamos 
Oportunidades en Hostelería» amb la Fundación Mahou 
San Miguel a Madrid i l’hem portat a noves ciutats —Burgos 
i Bilbao— per mitjà de certificats de professionalitat.

Finalment, el Projecte #eDuoExit «Jóvenes Profesionales», 
que desenvolupem amb la Fundación Mutua Madrileña 
y ASETRA, ha estat guardonat en els Premios Empresa 
Social amb el «Premio al Mejor Proyecto Responsable 
en Desarrollo de Ocupación» i al «Mejor Programa de 
Colaboración» en la primera edició dels premis organitzats 
per l’Asociación Española de Fundaciones (AEF).

No vull acabar aquestes paraules sense abans agrair 
la gran feina que ha fet l’equip professional liderat per 
Nacho Sequeira, el compromís de tots els membres del 
patronat i el consell assessor, i el suport i la confiança de 
totes les organitzacions —empreses, fundacions i entitats 
socials i educatives— i els socis que han fet possible 
assolir amb èxit tots els reptes marcats per a l’any 2016.

Ja hem començat a treballar en les fites marcades per al 
2017 i, per a això, continuo comptant amb tots vosaltres.

Una abraçada ben forta,
John de Zulueta
President de la Fundació Èxit

Carta del president



14

33

14

3



15

La Fundació Èxit fa 16 anys! És l’edat que tenen els 
nois i noies més joves que participen en els nostres 
projectes i, segurament, els qui més necessiten el 
nostre suport. Com ells i elles, estem fent l’estirada! 
L’any 2014, vam dissenyar el pla estratègic per al 
període 2015-2018, enfocat sobretot en estructu-
rar aquest creixement. No anàvem desencaminats: 
aquest any 2016, hem duplicat l’activitat respecte 
al 2014!

D’aquest any tan especial, en podria destacar mol-
tes fites, però em sembla particularment rellevant el 
fet que, per primer cop en la història d’Èxit, el fi-
nançament públic hagi superat el 20%. Per què 
destaco aquesta dada? Pel seu simbolisme. Per 
mi, es tracta de la demostració que les idees i els 
projectes que, en el seu moment, foren rebuts amb 
cert escepticisme –doncs no encaixaven en els tí-
pics cursos de formació– poc a poc han anat fent 
palès el seu impacte, la necessitat de repensar les 
col·laboracions entre el sector públic i el privat i, en 
darrer lloc, la visió que l’empresa es pot implicar en 
el procés formatiu dels i les joves més vulnerables, 
en un escenari win-win en què tots hi sortim guan-
yant. Estem creixent i no volem ser un anècdota. Vo-
lem anar a l’arrel dels problemes per solucionar-los. 
En aquest sentit, considerem que és clau que els 

nostres projectes comptin amb el reconeixement i 
el suport de l’Administració pública. L’èxit escolar 
i l’ocupació juvenil són reptes tan importants que 
només es poden abordar des de l’àmbit sistèmic, 
des d’una visió d’ecosistema en què les entitats hí-
brides com Èxit són absolutament necessàries.

El risc a evitar en aquest nou escenari? Perdre l’agi-
litat i capacitat d’adaptació i innovació que ens ha 
caracteritzat tots aquests anys. El fer-nos “grans”, 
vol dir que deixarem d’arriscar?. De cap manera! 
Aquest any 2016, ens hem reunit amb 79 experts 
del món empresarial, social, acadèmic i de l’Admi-
nistració pública, a més d’amb 50 joves, en el marc 
d’un projecte de reflexió que ens servirà de punt de 
partida per dissenyar nous projectes. L’adolescèn-
cia d’èxit promet ser inconformista i, alhora, com-
promesa, una etapa apassionant en què volem se-
guir creixent amb tots i totes vosaltres.

Gràcies, com sempre, pel vostre suport.

Una abraçada,

Nacho Sequeira
Director general de la Fundació Èxit

Carta del director
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Missió, visió i valors

Con�ança en el col·lectiu 
de joves.
Igualtat d'oportunitats.
Innovació.
Sostenibilitat.
Professionalitat.
Pont entre el món social i el 
món empresarial.
Treball en xarxa.
Diversitat.

Inserir els i les joves en 
situació de vulnerabilitat 

mitjançant projectes 
formatius innovadors 

que aportin valor afegit 
a les empreses i 

potenciïn el treball en 
xarxa.

Aconseguir, mitjançant la 
rèplica i l'impacte dels nostres 
projectes, que les empreses 

incloguin en la seva estratègia 
empresarial la formació i la 

inserció laboral dels i les joves 
en situació de vulnerabilitat.

MISSIÓ1 VALORS3

VISIÓ2
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Activitat 2016
L’objectiu de la Fundació Èxit és actuar com a pont 
entre el món social i el món empresarial. Per acon-
seguir-ho, disposem de tres projectes: #coachExit, 
#eDuoExit i #yobExit, cadascun dels quals corres-
pon a una fase diferent de l’itinerari estàndard d’in-
serció d’un/a jove.

Es tracta de projectes formatius que destaquen pel 
seu component innovador i perquè són projectes 
win-win: els i les joves milloren la seva ocupabilitat, 
les empreses tangibilitzen el seu RSC i les entitats 
socials i educatives reforcen la seva tasca en l’àmbit 
laboral.

?
Desorientat/a?

+

+

+

Desmotivat/a?

Desocupat/a?

Enfocat/da

Format/da

Ocupat/da

Orientació i formació 
prelaboral

Empresa

Empresa

Empresa

Les 
ENTITATS 
socials i 

educatives 
ens deriven 

als i les joves

Les 
EMPRESES 
col·laboren 

en tot el 
procés

Especialització

Cerca activa de feina + 
inserció i manteniment 

del lloc de treball

a,b,cx

CV

x

Projecte

Projecte

Projecte
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Orientació 
Motivació per seguir estudiant des de la realitat de 
l’empresa

El Projecte #coachExit és una iniciativa de volunta-
riat corporatiu que busca millorar l’ocupabilitat dels 
joves en risc d’exclusió social i laboral mitjançant el 
coaching i el mentoring.

Està dirigit a empreses socialment responsables 
que volen involucrar el seu personal en una acció 
solidària concreta durant un temps limitat i amb uns 
resultats assegurats.

5.1 Els nostres projectes

5.1.1. Projecte #coachExit

Veure vídeo del Projecte #coachExit.

https://www.youtube.com/watch?v=zic-k-EXQ70
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Activitat 2016

aprova 
el curs

81%

L'opinió dels i les més joves
L’any 2016

L'opinió dels/les voluntaris/ies corporatius/ves

millora 
l'autoestima

92%
descobreix com funcio-
na l'empresa per dins

91%

valora 
l'experiència 
positivament

96%
valora positivament 
la participació 
a l'empresa

98%
considera que ha millorat 
alguna de les seves 
competències directives

82%

Territori d'actuació

empreses
53

voluntaris/es 
corporatius/ves

544

entitats socials i 
educatives

59

dels i les joves 
vol seguir 
estudiant

El ElEl
El El El

El El El

93%
dels i les joves 
estableix un objectiu 
professional de millora

88%

493
Hi han participat

joves
Madrid

Sevilla

Barcelona

Palma
València 

Saragossa 

El Projecte                        en xifres
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Aspectes rellevants de l’any 2016

La novetat més rellevant de l’any 2016 és el llança-
ment del Projecte #coachExit a València. Durant tot 
l’any, a la capital s’han celebrat 2 edicions amb la 
participació de 50 voluntaris/es corporatius/ves de 
8 empreses i 44 joves de 7 entitats socials i edu-
catives.

Pel que fa a l’execució i amb l’objectiu d’escalar 
el projecte a més ciutats (sempre garantint-ne la 
qualitat i la gestió correcta), hem tancat el mapa de 
processos i dut a terme millores a la plataforma en 
línia com, per exemple, la incorporació d’un mòdul 
d’incidències.

Pel que fa a l’equip professional, hem incorporat 
Pablo Zimmermann com a responsable del Projecte 

#coachExit, Marta Riera com a voluntària a Barce-
lona i Gabriel Deler i Patricia Blanco com a col·labo-
radors a València.

Continuem avançant amb la modalitat In Company 
del projecte (Líder #coachExit) gràcies a la col·labo-
ració del Banc Santander, on s’han celebrat 3 noves 
edicions.

També hem tingut el recolzament de la Fundació 
Banc Sabadell, gràcies a la qual hem pogut dur a 
terme amb èxit les sessions finals de diverses edi-
cions i editat un díptic informatiu sobre el projecte 
enfocat als i les joves.

Activitat 2016
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Acciona 
Adecco 
Asociación del Personal de “la 
Caixa” 
Atiram Hotels 
Baker & McKenzie
Banc Sabadell
Banco Santander
Boehringer Ingelheim España
Burberry Spain Retail
Carrefour
Colt
Daba
Deutsche Bank
Diesel
DKV Seguros
EMASESA
Endesa
ENISA

ESADE
Everis
Ferrovial
Fira de Barcelona
Fnac
Fundación Accenture
Fundación KPMG
Google
Grupo Arcano
Grupo Batle
Grupo Martín Casillas 
Grupo Peralada
IBM
Idiso Hotel Distribution
Indra
LeasePlan
Leroy Merlin
Management Hotelero Piñero
Meliá Hotels International

Mindshare
Novartis
Palma Pictures
Pepe Jeans
Persán
Puig
Ramón y Cajal Abogados
Sanitas Mayores
SARquavitae
Schibsted Spain (Infojobs)
Seur
Sorigué
Teatro Nacional de Cataluña
Tecsidel
VF (Timberland)
TIRME
TUI Destinations Services
Unilever

Empreses que han participat en el projecte*:

*Alguna d’aquestes empreses ha participat en diverses ciutats.
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MADRID
Asociación Norte Joven
Centro de Estudios Afuera II
Centro de Formación Padre Piquer
CFP José Ramón Otero
Colegio Beata M.ª Ana de Jesús
Colegio la Milagrosa
Colegio Nazaret-Oporto
Colegio Nuestra Señora del Pilar
Fundación Tomillo
IES África
IES Atenea
IES Diego Velázquez
IES Duque de Rivas
IES Federico Tomás y Valiente
IES Julio Palacios
IES Julio Verne
IES Luis Vives
IES Parque de Aluche
IES Pio Baroja
IES Severo Ochoa
IES Tetuán de las Victorias 

Salesianos Carabanchel

BARCELONA
Fundació Adsis
Fundació Carles Blanch
Jesuïtes El Clot - Escola del Clot 
Salesians Sarrià
Plataforma d’Entitats de Roquetes
PTT L’Hospitalet de Llobregat
PTT Montcada
PTT Sant Cugat del Vallès
PFI-PTT Sant Feliu de Llobregat
PTT San Joan Despí
PTT Sant Vicenç dels Horts
PTT Viladecans
PTT Molins de Rei  
Tastet d’Oficis

PALMA
Colegio San Alfonso M.ª de Ligorio
Fundación Amaranta
IES Antoni Maura

Activitat 2016

Organitzacions que han derivat joves al projecte*:
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IES Aurora Picornell
IES Francesc de Borja Moll
IES Josep M.ª Llompart

SEVILLA
Colegio SAFA Blanca Paloma
Fundación Proyecto Don Bosco
Fundación CES Sevilla (Proyecto Hombre)
IES Antonio Domínguez Ortíz
IES Gustavo Adolfo Bécquer
IES Julio Verne
IES Pablo Picasso
IES Siglo XXI

VALENCIA
Asociación El Arca
Asociación Periferia
CIPFP Misericordia
Escuela Profesional La Salle
Escuelas San José
Fundación Adsis Valencia
Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás

SARAGOSSA:
Fundación Rey Ardid
Fundación Federico Ozanam
IES Ramón Pignatelli

*Alguna d’aquestes organitzacions ha 
participat en diverses ciutats.
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5.1.2. Projecte #eDuoExit

Especialització:
Formació en alternança en empresa i institut

En el Projecte #eDuoExit, els i les joves alternen la 
formació en un centre educatiu amb la formació en 
empresa segons el model FP Dual.

L’objectiu és motivar els i les joves per tal que con-
tinuïn els seus estudis mitjançant una experiència 
formativa becada en un entorn laboral que comple-
menti la formació que reben en el seu primer curs de 
cicle formatiu de grau mitjà en diverses especialitats 
i obtinguin el títol de grau mitjà en modalitat dual.

Durant el projecte, el grup de joves completa la seva 
formació en un entorn laboral acompanyat del tu-
tor/a d’empresa i sota la coordinació dels i les tècni-
ques de la Fundació Èxit.

Aquesta experiència es complementa amb píndo-
les formatives tècniques i competències tranver-
sals acordades prèviament amb el centre educatiu 
i l’empresa.

Activitat 2016

Aquest any, també hem creat certificats de profes-
sionalitat de nivell 1. Es tracta d’una formació oficial 
vàlida a tot el territori nacional, els certificats de la 
qual són emesos pels òrgans competents de les 
comunitats autònomes. Durant aquest any, els hem 
desenvolupat a Bilbao, Burgos i Madrid, juntament 
amb la Fundación Mahou San Miguel.

Veure vídeo del Projecte #eDuoExit.

https://www.youtube.com/watch?v=PoB90lizT4s&t=20s
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Territori d'actuació

empreses
5

entitats 
educatives

23

PIMES
67

El
dels i les joves 
continua 
estudiant

92% El
dels i les joves 
ha trobat feina

52%

166
Hi han participat

joves
Madrid

Barcelona

Bilbao

Burgos

El Projecte                       en xifres
L’any 2016
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60

72

30

4

joves

joves

joves

joves

21 BOTIGUES

44 
ESTABLIMENTS

21 TALLERS

2 OFICINES

FUNDACIÓN MAHOU 
SAN MIGUEL

FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA 
/ ASETRA

GRAU ESCOLAR:
FP grau mitjà i certificats de 
professionalitat

GRAU ESCOLAR:
FP grau mitjà

DESIGUAL
GRAU ESCOLAR:
PTT PFI i grau mitjà dual

PERFIL:
Assistent/a de vendes

PERFIL:
Tècnic/a en servei de 
restauració i ajudant 
de sala

PERFIL:
Carrosseria (xapa i pintura)

KPMG
GRAU ESCOLAR:
FP grau mitjà
PERFIL:
Assistent/a de 
manteniment de TI

Activitat 2016    
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Aspectes rellevants de l’any 2016

Aquest any 2016, abordem projectes a Bilbao i Bur-
gos de la mà de la Fundación Mahou San Miguel, 
amb la posada en marxa de certificats de professio-
nalitat en aquestes dues ciutats.

El Projecte #eDuoExit, que duem a terme amb la 
Fundación Mutua Madrileña y ASETRA “Joves 
professionals”, ha rebut el premi al Millor Projecte 
Responsable en Desenvolupament de l’Ocupació, 
Premis Empresa Social, i ha estat guardonat com 
a millor programa de col·laboració a la 1a. edició 
dels premis organitzats per l’Asociación Española 
de Fundaciones (AEF).

Aquest any 2016, hem lliurat diplomes a la prime-
ra promoció d’alumnes d’FP Dual oficial, dirigida a 
joves en risc d’abandonament escolar prematur a 
Catalunya. A més, es tracta de la primera iniciativa 
en què participen una empresa (Desigual), el Depar-
tament d’Ensenyament de Catalunya i una entitat 
social (Fundació Èxit).

A més, hem gaudit de la col·laboració d’AXALTA, 
per la qual el grup de joves que participa en el pro-
jecte “Joves professionals” ha rebut un curs de pin-
tura especialitzada.
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Activitat 2016

Empreses grans/
associacions:
ASETRA
Desigual
Fundación Mutua Madrileña 
Fundación Mahou San Miguel
KPMG

PIMES:
Almoauto, SA
Atrapallada
Auto Benz Automoción, SL
Automóviles Cormenar 
Comercial Corredor del Henares, SL
Babelia
Cañadío
Casa Agorria
Casa de Aragón
Casa Papamoscas
Centrocar Alcalá la Garena
Chapa y Pintura Cars, SL
Chapahenar
Cervecería Santa Bárbara

Charro Loco
Ciudad de la Raqueta
Cuchillo de Palo
El Gallinero
El GastroBurguer
El Kiosko
El Polvorilla
El Triciclo
El Viajero
Fox
GU2
Herramar, SA
Hotel Ercilla
JM Sport Cars
KM de Pizza
La Bien Aparecida
La Cabra
La Candela
La Charcu
La Comidilla de San Lorenzo
La Favorita
La Maruca
La Roca

La Taberna del Mirador
Los Gallos
Mamá Campo
Maricastaña
Maruzzella
Moreno’s Chapa y Pintura, SL
Motorauto Leganés, SA
Muelas, SA
Panenka
Pecaditos
Pizzería La Competencia
Plan B
Plaza Albia
Rimbombin
Satélite T
Taberna del Lavadero
Tandem
Taller Camporauto, SL
Talleres El Ventorro
Talleres Marsa
Talleres RM Mecánica Chapa y 
Pintura, SL
Taller Jumacar Alcalá, SL

Empreses que han participat en el projecte:
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Taller Poliester Eba
Taller Promisa
Talleres Ricote, SL
Umiko
Villauto CB
Viva la Pepa
Welow
Yandiola
Zaharra Albia

Centres educatius que han 
participat en el projecte: 
Centro Educativo Fuenllana    
CIFP La Flora   
CIFP Profesor Raúl Vázquez    
Cooperativa de Enseñanza José Ramón Otero    
Escuela de Hostelería y Turismo de Alcalá de Henares    
Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega    
Escuela Superior de Hostelería de Bilbao    
Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid    
Fundació Adsis    
IES Alarnes   
IES Luís Vives    

IES María Zayas y Sotomayor    
IES Mateo Alemán    
IES Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto    
IES Tetuán de las Victorias    
IES Villablanca    
Institut Joan Brossa    
Institut Lluïsa Cura    
Institut Provençana    
Institut Torre Roja    
PTT Esplugues de Llobregat    
PTT L’Hospitalet de Llobregat    
PTT Viladecans    
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Training Intensiu  

Formació a Mida

5.1.3. Projecte #yobExit

Inserció: 
Cerca activa de feina i contractació

El Projecte #yobExit té com a objectiu augmentar 
l’ocupabilitat dels i les joves mitjançant el contacte 
directe amb les empreses.

Entrenem els i les joves perquè puguin accedir 
al mercat laboral dotant-los/les de les eines ne-
cessàries i recolzant-los/les per tal que aconseguei-
xin els seus objectius professionals.

La metodologia es basa en el model per compe-
tències. D’aquesta forma, els i les joves poden des-
envolupar habilitats i capacitats més enllà del seu 
currículum formatiu.

Desenvolupem dues activitats 
complementàries:

Activitat 2016

d’entrada al mercat laboral
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Veure vídeo del Training Intensiu.

Veure vídeo de la Formació a Mida.

https://www.youtube.com/watch?v=0T83eSPU7Bw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GGqMIN5e4BI&feature=youtu.be
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6

dels i les joves 
ha trobat feina

El El El

53%
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estudiant

36%
d'aquests/es joves  
estudia i treballa
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Activitat 2016
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Activitat 2016

Aspectes rellevants de l’any 2016

L’any 2016, hem engegat diverses iniciatives per tal 
de millorar l’ocupabilitat dels joves:

Hem continuat les Formacions a Mida In Company 
amb Carrefour i l’Fnac, a més de començar noves 
formacions amb el Grupo VIPS, La Sirena i April.

Hem consolidat la figura del mentor/a corporatiu/va 
en el Training Intensiu amb 18 empreses que aporten 
voluntaris/es corporatius/ves per tal de fer de men-
tors/es joves en el procés de construcció de la seva 
candidatura.

Hem dut a terme sis píndoles formatives en què han 
participat 29 joves, dedicades a temes com: l’atenció 
al client en anglès, Internet, xarxes socials i aplica-
cions per cercar feina o taller de videocurrículum. En 
darrer lloc, hem format com a tutors/es a 21 volunta-
ris/es perquè acompanyin de forma individual a joves 
que cerquin feina, en el marc del programa de tutors/
es individuals.

Atiram Hotels
Barclays Bank
Celofán Audiovisual
CEPSA
Deutsche Bank
Ethikos
Fira de Barcelona
Gastro Money Co
IBM
KPMG
Programa Làbora
Palau Macaya Obra Social “la Caixa”
Progressa
Roche Diagnostics
Unilever
Uría y Menéndez
VF Corporation
Vistaprint

Empreses que han participat en el Training 
Intensiu mitjançant la mentoria social:
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April Group
ASETRA
Atiram
Axioma Arquitectura Interior
Ayuntamiento de Madrid
Barclays Bank
CAPSBE
Carrefour
Celofán Audiovisual
Cotton House Hotel Barcelona
Credit Suisse
DeCV&Partners
Deutsche Bank
Enfasystem
Ethikos
Everis
Fira de Barcelona
Fundación Konecta
Gastro Money Co
Grupo Mahou San Miguel
Grupo Peralada
Havi Logistics
Hotel Ohla
IBM

IESE Business School
Inviam Group
KPMG
La Sirena
Programa Làbora
Magna
Nespresso
Nestlé
OBBIO
Orange
Palau Macaya Obra Social “la Caixa”
Parque Sanitario Sant Joan de Déu
Probike
Progressa
Rey del Automotive
Roche Diagnostics
Sellbytel Group
Tecsidel
Unilever
Uría y Menéndez
Vamcats
VF Corporation
Vistaprint

Empreses que han participat en el Training Intensiu:
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Activitat 2016

Entitats socials i educatives que han 
participat en el Training Intensiu:

Empreses que han participat a la 
Formació a Mida In Company:
April Group
Carrefour
Fnac
La Sirena
Grupo VIPS

Cáritas
Centre de Serveis Socials Numància  
Cruz Roja     
Fundació ITA     
Fundació Mercè Fontanilles   
Fundació Adsis    
Fundación Balia     
Fundació Intemedia    
IES Provençana     
IES Torre Roja     
Fundación Iniciativas Sur    
Fundación la Merced Migraciones   
Opción 3      
Punt d’Informació Juvenil Sants-Montjuïc
Salesianos     

Atiram Hotels
Buenas y Santas
Cada día BIO
Café Iradier, SL
El Huerto de Lucas
Enterbio Robin&Co Food Market
Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I
LATERAL
Mama Campo
OBBIO
Restaurante vegetariano Al Natural
Restaurante Vegetalia 
Subiendo Al Sur
Teresa Carles Barcelona
Tribu Woki Organic Market

Empreses que han participat en la 
Formació a Mida multiempresa:
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Asociación Centro Trama
Asociación Norte Joven
Asociación Horuelo
Asociación ICEAS
Associació SaóPrat
Casal dels Infants
Centre SPOTT
CEPA
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
Cruz Roja
Fundación APIP-Acam 
Fundación Instituto de Trastornos 
Alimentarios (FITA)
Fundación de l’Esperança
Fundación Gentis
Fundación Iniciativas Sur
Fundación Marinao
Fundación la Merced Migraciones
Fundación Mercè Fontanilles
Fundación Pere Closa
Fundación Putxet
Fundación Adsis
Fundación Balia
Fundación Cruz Blanca

Fundación Diagrama
Fundación Salud y Comunidad
Fundación San Martín de Porres
GINSO
IES El Cañaveral
CFP José Ramón Otero
Iniciativas Solidarias
Jesuitas
Nuevo Futuro
Opción 3
Punt d’Informació Juvenil Sant Martí
Progress
Projecte Home
Associació Punt de Referència
Recibaix
Recollim
Salesians Mataró
Sant Pere Claver - Fundació Serveis 
Socials
Servei d’Ocupació de 
l’Ajuntament de Cerdanyola
Serveis Socials Carmel
Serveis Socials Casc Antic
Serveis Socials Franja Besòs

Serveis Socials Garcilaso
Serveis Socials Gòtic
Serveis Socials Turó de la Peira-
Can Peguera
Serveis Socials Vall d’Hebron
Serveis Socials Vilapicina i Torre 
Llobeta
YMCA

Organitzacions que han derivat joves a la Formació a Mida:
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Activitat 2016

Preparem 
adequadament els i 
les joves per a 
l'ocupabilitat?

Les polítiques 
públiques que 
s'impulsen són 
adequades per a les 
necessitats dels i les 
joves d'avui?

La formació té el 
mateix valor que 
fa 10 anys?

Hem tingut en compte el 
canvi de paradigma cap a 
allò global i tecnològic en 
plantejar-nos l'accés al 
treball dels i les joves?

Per donar una resposta a aquestes preguntes i valorar de quina forma les entitats d'acció social estem 
preparant els i les joves davant d'un mercat laboral que canvia radicalment, la Fundació Èxit ha dut a 

terme un procés de re�exió #Exit2FourthIndustrialRevolution, amb el co�nançament del Palau 
Macaya de l'Obra Social "la Caixa", basat en 4 àmbits d'actuació:

agents socials experts/es del món 
empresarial, acadèmic i social i de 
l'Administració pública

4 experts/es

En aquest procés han participat

79 50 joves
Àmbit d'aprenentatge i 

formació
Àmbit de relació 

comunitària
Àmbit de desenvolu-

pament personal
Àmbit 
laboral

Genís
Roca

Anna 
Fornés

Jordi
Serrano

Juan José
Juárez

5.1.4. #nouprojecteExit

https://www.fundacionexit.org/ca/preparem-adequadament-elsles-joves-per-locupacio/
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Gràcies a aquest procés, hem detectat 4 tendències de futur basades en

Xarxes de contacte i 
networking

Noves formes 
d'aprendre

Autoconeixement i 
motivació

Resiliència

Nubelo Teamlabs Ouishare Fest 2016 Fundació Àmbit

Activitat 2016

4 experiències pràctiques:

http://api.nubelo.com/
http://www.teamlabs.es/ca
http://ouishare.net/es
http://www.fundacioambit.org/
https://www.fundacionexit.org/ca/resiliencia-2/
https://www.fundacionexit.org/ca/autoconeixement-i-motivacio/
https://www.fundacionexit.org/ca/noves-maneres-daprendre/
https://www.fundacionexit.org/ca/xarxes-de-contacte-i-networking/
https://www.fundacionexit.org/ca/tendencies-de-futur-exit2fourthindustrialrevolution/
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Veure vídeo del Projecte Reflexió.

https://www.youtube.com/watch?v=t19y0XBIGgc
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5.2 Projectes particulars

5.2.1 Projecte #PASSWORK

El Projecte PASSWORK és una proposta liderada per 
la Fundació Adsis i la Fundació Èxit, amb el suport 
del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons 
Social Europeu, que s’emmarca en la iniciativa Eu-
ropea 2015-2017 de Garantia Juvenil, en la línia de 
programes com “Noves oportunitats”.

Les dues entitats ens hem unit per impulsar un mo-
del d’atenció sociolaboral per a joves que incorpori 
les característiques d’ambdues: experiència amb el 
col·lectiu de joves en situació de vulnerabilitat i im-
plicació de l’empresa en el procés formatiu dels i les 
joves.

Els objectius principals del projecte són:

Fomentar el 
retorn al 

sistema reglat 
post-obligatori.

Identi�car i experimentar 
amb un model e�caç 

d'intervenció amb joves 
que en permeti 
la replicabilitat.

Millorar l'ocupabilitat 
facilitant l'inserció 

laboral i la consolidació 
al mercat laboral.
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Activitat 2016

150
 

Més informació en www.projectepasswork.org

*El 31 de desembre del 2016.
**Dades provisionals. Els i les joves participen en itineraris formatius llargs, 
per la qual cosa els resultats principals es produiran l'any 2017.

L’any 2016

622
joves 
atesos/es

525
joves 
orientats/des

460
joves han 
participat 

30
formacions dutes 
a terme

29
joves han tornat 
al sistema educatiu**

41
joves han 
trobat feina

El Projecte #PASSWORK en xifres

empreses han  
participat en 
alguna acció 
formativa

*

http://www.projectepasswork.org
http://www.projectepasswork.org*El
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Des que es va engegar l’any 2006, hem participat en 
el programa d’intermediació laboral Incorpora de “la 
Caixa”, que té com a objectiu fomentar la integració 
de persones amb dificultats per accedir al món 
laboral. Les activitats d’aquest programa cobreixen 
tot el territori nacional.

Al llarg de l’any 2016, han participat en el programa 
300 joves de la Fundació Èxit, dels quals 130 han 
trobat feina. També hem gestionat 163 ofertes de 
feina.

A més, hem organitzat tres Punts Formatius Incorpora 
(PFI), dos d’ells amb l’Fnac i el tercer amb el Grupo 
VIPS. En els PFI amb l’Fnac ha participat un total 
de 41 joves interessats/des en el perfil d’atenció al 
públic, dels quals 15 han trobat feina. En el PFI amb 
el Grupo VIPS han participat 17 joves interessats/
des en els perfils d’ajudant de cuina i/o cambrer, dels 
quals 9 han aconseguit un contracte laboral.

Tant l’Fnac com el Grupo VIPS s’han implicat en la 
capacitació tècnica i competencial dels i les joves 
definint continguts formatius i impartint sessions. 

Més informació a www.incorpora.org

5.2.2 Programa Incorpora de “la Caixa”

https://www.incorpora.org/ca
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Activitat 2016

A finals de l’any 2014, es va engegar el Progra-
ma Làbora, liderat per l’Institut Municipal de Ser-
veis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, amb la 
col·laboració de les entitats socials representades 
per ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), FEI-
CAT (Empreses d’Inserció de Catalunya), la Creu 
Roja i el teixit empresarial de la ciutat.

Des de l’inici del Programa Làbora, la Fundació Èxit 
hi participa de forma activa, en concret en l’àmbit 
de la prospecció.
 

Més informació a www.laborabcn.cat

5.2.3 Programa Làbora

http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/menuitem.931633495bcd6167b4f7b4f7a2ef8a0c/index4222.html?vgnextoid=c51d96b0aa819410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=c51d96b0aa819410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES?
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L'any 2016

1.808

151

empreses
contactades
Fundació Èxit:

Contribució de la Fundació Èxit al programa.

164
Fundació Èxit:

257
Fundació Èxit:

970
ofertes de

Feina gestionades

1.967
insercions

  *   *

  *

  *
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5.3 Treball en xarxa
5.3.1 Treball en xarxa en els projectes de la Fundació Èxit: 

136 entitats socials, educatives i administracions públiques han participat en els nostres projectes. 
D’entre elles, en destaquem les següents: 

5.3.2 Xarxes en què participa la Fundació Èxit:
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5.4 Inserció
88
comerç

8
logística

6
informàtica i 
telecomunicacions

11
transport i 
mecànica

104
turisme i hostaleria

17
altres (imatge perso-
nal, monitor/a de temps 
de lleure, etc.)

234
insercions
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Perfil dels/les joves

Procedència

Durant l'any 2016, 1.527 joves han participat 
en els nostres projectes.

905 

Gènere

Amèrica
Llatina

40%

Espanya
37%

Àfrica
del Nord

9%

Àsia
5%

Àfrica
Subsahariana

5%Europa
de l’Est

4%

homes
60%

dones
40%

joves en els projectes 

622 joves en el Projecte PASSWORK
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Voluntariat

Ángela Borja, Aroa Reniu, Bito Cels, Cesar Maila, 
Daniel González, Elvira Lozano, Gema Oviedo, Juan 
Manuel Álvarez, Marcos Vento, Marie Danglade, Ma-

rio Llonch, Marta Riera, Natxo Velasco, Natalia Pa-
lanca, Oscar García, Rocio Elena y Stoyanka Ilieva.

Voluntaris i voluntàries que dediquen unes hores a treballar a l’entitat:

Voluntaris/es corporatius/ves a través dels projectes:

130554

Projecte Projecte

172

Projecte
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Comunicació, 
esdeveniments i captació 
Hem llençat una nova imatge corporativa que in-
clou el redisseny dels logotips dels nostres pro-
jectes, a més del disseny de materials corporatius 

(presentacions web, roll ups, cartells, etc.) per tal 
que cada projecte tingui una identitat i un posicio-
nament propis. 

El color vermell del Projecte #coachExit signi�ca 
que el i la jove que encara no està preparat/da 
per accedir al mercat laboral i que es troba en 
fase d'orientació.

El color taronja del Projecte #eDuoExit indica que el 
i la jove, mentre es troba en fase d'especialització, 
alterna la seva formació a l'institut amb formació 
pràctica a l'empresa.

Amb la col·laboració de DEC BDDO i 
mitjançant un procés creatiu en què han 
participat joves i l'equip professional del 
projecte, treballem el naming, el claim i la 
pàgina web del Projecte PASSWORK.

www.projectepasswork.org

Finalment, el verd del Projecte #yobExit signi�ca 
que el i la jove es troba en fase d'inserció, prepa-
rat/da per accedir a una feina.

http://www.projectepasswork.org
https://www.fundacionexit.org/ca/projecte-coach/
https://www.fundacionexit.org/ca/projecte-eduo/
https://www.fundacionexit.org/ca/projecte-yob/
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Comunicació, esdeveniments i captació de fons

El setembre, vam presentar el Projecte PASSWORK al món empresarial al CCCB, en un esdeveni-
ment al qual van assistir més de 200 persones i en què els joves van ser els i les protagonistes. 

Veure vídeo del resum de l’esdeveniment. Veure vídeo testimonial de presentació del Projecte
PASSWORK a empreses.

https://www.youtube.com/watch?v=R_0FAz_MxEw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=iIxpy28KJyY&feature=youtu.be
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Hem aplicat el nou model de presència en xarxes so-
cials dissenyat l’any 2015. En aquest model, partim de 
la redefinició de l’ecosistema d’espais socials i conti-
nuem amb l’execució del pla d’acció i continguts.

El resultat ha estat un augment tant de seguidors/es 
com de l’engagement.
 

Fundació Èxit

Segueix-nos a les nostres xarxes socials!

5.043 fans

https://www.facebook.com/fundacion.exit.ong/
https://www.facebook.com/coachexit/
https://www.facebook.com/eduoexit/
https://www.facebook.com/yobexit/
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Comunicació, esdeveniments i captació de fons

Segueix-nos a les nostres xarxes socials!

seguidors/es

145.523
pàgines vistes a 

www.fundacionexit.org

5.043

190

seguidors/es

seguidors/es

1.865

visualitzacions
8.546

Twitter

Instagram

Linkedin

Youtube

https://www.fundacionexit.org/ca/
https://twitter.com/fundacionexit
https://www.instagram.com/fundacionexit/.
https://www.linkedin.com/company/1967708
https://www.youtube.com/channel/UC5OdY1Gt_aL9NW3PCsVP0gA
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Notícia “Projecte #coachExit. Unidos contra el paro 
juvenil”. La Vanguardia. 

Entrevista a Isabel Buesa, directora d’Endesa Cata-
lunya, i Nacho Sequeira, director de la Fundació Èxit, 
al programa Sector 3 de Radio 3. 

Reportatge “Èxit i Adsis uneixen esforços per formar 
270 joves”. El Punt Avui. 

Entrevista a Nacho Sequeira, director de la Fundació 
Èxit, Tomás Franquet, responsable de RSC de Melià 
Hotels, i Victoria Capellá, subdirectora corporativa de 
recursos humans i RSC al Grup Piñero. Cadena Ser 
Mallorca.
 
Reportatge “Quasi la meitat dels joves de les Illes Ba-
lears està a l’atur “. Ara Balears. 

Reportatge “Tutores para derribar barreras”. Expan-
sión.

Reportatge “Directivos que salvan a jóvenes de ser 
ninis”. La Razón. 

Entrevista a Esther Lillo, responsable del Projecte 
#coachExit, al programa Quédate. Gestiona Radio.
 
Reportatge”Mamadou Korka. Llegó de polizón, aquí 
descubrieron que es un genio y va camino de Goo-
gle”. El Mundo. 

Notícia “Fundación Mutua Madrileña, Premio a la co-
laboración de la Asociación Española de Fundacio-
nes”. El Confidencial. 

Reportatge “El viaje con éxito de dos jóvenes extute-
lados hacia la emancipación”. La Vanguardia. 

Reportatge sobre el Projecte PASSWORK. Betevé. 
Informatiu. 

Reportatge sobre el Projecte #coachExit. Telemadrid. 
Informatiu.

Durant l’any 2016, hem aparegut a més de 20 mitjans de comunicació 
de gran audiència com a protagonistes de la notícia. Destaquem:  
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Comunicació, esdeveniments i captació de fons

El Projecte #eDuoExit “Joves Professionals”, en 
col·laboració entre la Fundació Èxit i la Fundación 
Mutua Madrileña, ha rebut el Premi a la Col·laboració 
atorgat per l’Asociación Española de Fundaciones 
(AEF) en la seva 1a. edició.

Segell d’entitat col·laborador participant en el Pro-
grama Làbora.

Nacho Sequeira, director de la Fundació Èxit, ha par-
ticipat com a membre del jurat i com a ponent en el 
diàleg “Competències professionals del segle XXI per 
a un mercat de treball inclusiu”, en el lliurament dels 
Premis de la FPdGi 2016.

Jornada de presentació de projectes d’orientació 
acadèmica i professional organitzada per la Direc-
ción General de Innovación, Becas y Ayudas a la 
Educación de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes de la Comunidad de Madrid. 

Jornada de tancament del Projecte Europeu Mobilit-
za’t “Mobile: nadius digitals, professionals de futur”, 
organitzada per Barcelona activa.

Jornada “Àmbits professionals actuals i emergents”, 
organitzada per la Universitat de Barcelona.

14a. Jornada “A Terrassa, parlem de Formació Pro-
fessional”, organitzada per l’Ajuntament de Terrassa.

Esmorzar “Millenials, el talent del futur”, organitzat 
per Ship2B i la Fundació Banc Sabadell.

Taller “Crea el teu vídeo-CV”, a l’espai del Programa 
Làbora.

Taula rodona a la presentació de l’Anuari del PAS a 
l’Associació del Personal de “la Caixa”.

3r. Congrés Català de l’Associacionisme i el Volun-
tariat organitzat pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.

Premis i reconeixements: 

Jornadas



67

Jornades sobre Formació Professional Bàsica lide-
rades pel Centre de Formació Padre Piquer i la Fun-
dación Tomillo.

Jornada “Establint ponts IES i empresa”, organitza-
da per l’IES Luis Vives.

1a. Trobada d’Empresaris de la Costa organitzada 
per la Cambra de Comerç de Bilbao i Catalana Oc-
cident.

V Esmorzar Solidari “Pont Alimentari” organitzat per 
RS-E d’ESADE.

Debats per a la inclusió organitzats pel Consell de 
Cohesió i Serveis Socials de Girona.
 

Acció de màrqueting amb causa amb la venda dels 
moneders InsertCoin a l’Fnac a benefici de la Fun-
dació Èxit. 

Acció de màrqueting amb causa amb el donatiu d’1 
euro per factura de client al Grand Hotel Central.

Acció de màrqueting amb causa amb Emporio Ar-
mani. S’ha donat el 20% de les vendes de l’esdeve-
niment Evening Wear Styling Workshop, presentat 
per Veronica Blume.

Llibre “Sin miedo al cambio”: l’autor, Pablo Foncillas 
ha col·laborat amb la Fundació Èxit donant la recap-
tació íntegra per pagar 70 beques.

Iniciativa “2.100 km de rally 2.100 euros per a re-
inserció laboral”: Pablo Foncillas i Luis Oliveira van 
recaptar fons per a la Fundació  Èxit explicant la seva 
experiència al Rally Spain Classic Raid de Barcelona 
a Sevilla.

    Màrqueting amb causa
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Comunicació, esdeveniments i captació de fons

Socis estratègics
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Col·laboradors

Amics

Atiram Hotels
DEC BBDO
Deutsche Bank
Endesa
Fidelity Foundation
Fnac
Fundació Castell de Peralada
Fundación Creatia
Fundación Daniel & Nina Carasso
Fundación Iker Casillas
Fundación KPMG
Fundación Maite Iglesias

Generalitat de Catalunya
Google
Grand Hotel Central
Grupo VIPS
IBM
Lateral 
Llorente & Cuenca
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad 
Persán
Unilever

April
Auren Auditores
Comunidad de Madrid
Esteve
Fundació Cottet Mor
Fundación Pacamu

Fundación Fernando Pombo 
Grupo Cementos Molins
Indra
Laboratorios Dr. Esteve
La Sirena
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Novetats en els òrgans 
de govern

Durant l’any 2016, hem continuat el procés de reno-
vació del patronat dissenyat a la planificació estratè-
gica. D’aquesta forma, després d’anys col·laborant 
amb el consell assessor s’han incorporat al patronat 
Nora de Liechtenstein i Javier Nadal, president de 
l’Asociación Española de Fundaciones (AEF). Es 
tracta de dues persones amb perfils ideals, tenint 
en compte la vocació de la Fundació Èxit d’exer-
cir com a pont entre els mons social i empresarial. 
Félix Bonmatí, president d’Everis Itàlia, substitueix 
com a expert en noves tecnologies a Ricardo Pe-
nalva, ambdós patrons de la Fundación Everis en el 
moment del relleu. En darrer lloc, per cobrir el perfil 
d’expert en innovació educativa, amb un èmfasi es-
pecial en la formació professional, s’ha incorporat 
Pepe Menéndez, director adjunt de la Fundació Je-
suïtes Educació. Pel que fa a les renovacions, Rafael 
Vilasanjuan, vicepresident, renova el seu càrrec per 
quatre anys més.

Volem aprofitar aquesta memòria d’activitats per 
agrair de forma molt especial la inestimable col·la-
boració, durant molts anys, de patrons que, en el 
marc d’aquest esperit de renovació, han decidit 

donar pas a noves persones que puguin contribuir 
a la missió de la fundació. Ens referim a Santiago 
Font, un dels fundadors d’Èxit fa 16 anys; Pau Guar-
dans, que, després de 12 anys com a patró, passa 
a formar part del consell assessor, i Natxo Velasco, 
qui ha representat durant 16 anys la Companyia de 
Jesús, funció en la qual a partir d’ara el substituirà 
Agustín Alonso. Els tres continuaran vinculats a l’en-
titat com a voluntaris per a l’atenció directa als i les 
joves en el cas del Natxo i el Santiago, mentre que el 
Pau formarà part del consell assessor i impulsarà el 
voluntariat corporatiu i la contractació dels i les joves 
des de la seva empresa.

Els principals temes que s’han tractat al patronat 
durant aquest any s’han centrat en el desplegament 
del Pla Estratègic 2015-2018, amb el seguiment de 
les línies estratègiques mitjançant el quadre directiu, 
el redisseny dels òrgans de govern i el seguiment del 
Programa de Garantia Juvenil, el qual, pel seu vo-
lum i condició d’aposta estratègica, necessitava una 
atenció especial. A més, des de la comissió de no-
menaments i retribucions, s’ha donat suport a l’ela-
boració d’un pla de millora de la gestió de les perso-

Patronat:
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Novetats en els òrgans de govern

nes, un aspecte clau tenint en compte el creixement 
de l’entitat en aquests darrers anys, que ha supo-
sat duplicar l’equip. Des de la comissió d’auditoria 
també s’ha reforçat el procés de millora en la gestió 
administrativa i financera, per tal de donar resposta 
a l’increment del volum pressupostari de l’entitat, el 
qual també s’ha duplicat en pocs anys. En darrer 
lloc, s’ha treballat en el desenvolupament d’un nou 
projecte per tal de fer-lo realitat l’any 2017.

Consell assessor:

Durant l’any 2016, s’ha pres la decisió estratègica 
de fer evolucionar el consell assessor, que passa 
d’estar integrat només per persones de Madrid a 
esdevenir un consell assessor estatal integrat per 
persones de referència a les diverses ciutats en 
què es duen a terme projectes de la fundació. En 
aquesta nova etapa, el consell està integrat per Co-
loma Armero, Asun Cano Escoriaza, Enrique Giró, 
Pau Guardans, María Herrero, Francisco Mesonero, 
Eduardo Navarro, Arturo Pinedo, Toni Roca, Paula 
Toledano i Concha Yoldi.

L’objectiu principal del consell és assessorar-nos en 
l’estratègia d’implantació territorial dels projectes.

El setembre es va fer la primera reunió d’aquest nou 
consell a Sevilla, on ens va acollir amb una gran hos-
pitalitat Concha Yoldi, de la Fundación Persán.
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Equip professional
Director general de la Fundació Èxit 
Responsable del Projecte #coachExit
Responsable del Projecte #eDuoExit
Responsable del Projecte #yobExit
Responsable de l’àrea administrativa i financera 
Responsable de relacions externes 
Responsable de comunicació 
Coordinador pedagògic del Projecte PASSWORK
Tècnica del Projecte #coachExit a Madrid 
Tècnica del Projecte #eDuo a Barcelona 
Tècnica del Projecte #eDuo a Madrid 
Tècnica del Projecte #eDuo a Madrid 
Tècnica del Projecte #eDuo a Madrid 
Tècnica del Projecte #eDuo a Madrid 
Tècnica del Projecte #yobExit a Barcelona 
Tècnica del Projecte #yobExit a Barcelona 
Tècnica del Projecte #yobExit a Barcelona 
Tècnica del Projecte #yobExit a Madrid 
Tècnica del Projecte #yobExit a Madrid 
Tècnic del Projecte #yobExit a Madrid 
Dinamitzadora de voluntariat del Projecte PASSWORK
Prospectora d’empreses del Projecte PASSWORK
Tècnica del Programa Làbora
Tècnica del Programa Làbora

Nacho Sequeira
Esther Lillo / Pablo Zimmermann
M.ª Huertas de la Gándara
Jose Alonso
Verónica Tort
Vanessa Lecointre
Isabel Montoyo
Carles Martín
Eva Fernández
Aina Giral
Lucía Castro
Pepa Bermejo
Carolina Elvira
Raquel López
Alba González
Marta Fusté
Mónica Martín
Ana Martínez
Raquel Díaz
Joan Soler
María Bobes
Susana Díez
Isaura Tort
Susanna Saltó
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 Equip professional

Tècnica de relacions externes
Tècnica de comunicació del Projecte PASSWORK
Tècnica de comunicació
Suport de l’àrea administrativa i financera Barcelona
Suport de l’àrea administrativa i financera Madrid
Pràctiques en el Projecte #yobExit
Pràctiques en el Projecte #yobExit
Pràctiques en el Projecte #yobExit

Iria Rodriguez
Lídia Garcia
Melissa Castellanos
Penélope García
Rosa Perales
Susana Castellón 
Pau Solana
Karen Castro

Durant l’any 2016, s’han incorporat a l’equip de la Fundació Èxit: Pablo Zimmermann, com a responsable 
del Projecte #coachExit; Lucia Castro i Pepa Bermejo, com a tècniques del Projecte #eDuoExit; Mónica 
Martín, Alba González i Joan Soler, com a tècniques del Projecte #yobExit; Iria Rodríguez, com a tècnica de 
l’àrea de relacions externes, i Lídia Garcia i Melissa Castellanos, com a tècniques de l’àrea de comunicació.

Des d’aquí, volem agrair a Esther Lillo l’excel·lent feina que ha dut a terme durant aquests anys com a 
responsable del Projecte #coachExit, clau per al creixement a Madrid i Barcelona i per a la rèplica a nous 
territoris. Li desitgem molta sort en aquesta nova etapa.
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Ana Pozo
Jose María de Zabala
Ángela Borja
Elvira Lozano
Esther Lillo
Marga Royuela
Gabriel Deler
Patricia Blanco
Lilian Goberna
Jorge Serrano

Coordinadora del Projecte #coachExit a Madrid i Saragossa
Coordinador del Projecte #coachExit a Madrid 
Coach formadora
Coach formadora
Col·laboració estratègica al Projecte #coachExit
Coordinadora del Projecte #coachExit a Sevilla i Barcelona
Coordinador del Projecte #coachExit a València 
Coordinadora del Projecte #coachExit a València 
Coordinadora del Projecte #coachExit a Palma de Mallorca
Coordinador del Projecte #coachExit a Palma de Mallorca

Col·laboradors
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Transparència, qualitat i 
retiment de comptes
El resultat d’aquest exercici ha estat de

Aquest any, per tal de dur a terme el Projecte 
PASSWORK, hem creat, juntament amb la Funda-
ció Adsis, una UTE anomenada “Fundación Adsis 
y Fundación Èxit Unión Temporal de Empresas, 
Ley 18/1982, de 26 de mayo”.

Els comptes anuals de la Fundació Èxit recullen la 
integració proporcional de l’UTE, en què tenim una 
participació del 50%.

Ingressos:
En l’exercici 2015-2016, hem ingressat

Les aportacions d’entitats privades han representat 
el 69,50% del total d’ingressos. És el primer any du-
rant els nostre 16 anys d’història en què el finança-
ment públic ha superat el 20%, gràcies especialment 
al Projecte PASSWORK de Garantia Juvenil amb el 
Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
(SOC).

-35.206 €
Despeses:
El total de despeses ha estat de

La despesa en projectes ha estat de 1.327.283 €, 
la qual cosa representa un 80,93% del total.

% dedicat a cada projecte:

1.604.872 €

1.640.078 €

24,82% 33,46% 41,72%

Projecte Projecte Projecte
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Transparència, qualitat i retiment de comptes

69,50%

1.604.872 €

1.640.078 €

424.102 €

21.815 €

43.537 €
Aportació d'entitats 
privades i empreses

80,93%
1.327.283 €

1.115.419 €

Missió

26,43%
Fons públics

1,36%
Donacions de 
particulars

2,71%
Altres

155.773 €

157.022 €

9,50%
Captació
de fons

9,57%
Administració

Com aconseguim els nostres ingressos

Com distribuïm els nostres fons: 
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Informe dels 
auditors
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Compte de resultats i balanç de la situació
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Actiu

Passiu
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Transparència i bones pràctiques 
A més de publicar la destinació i l’origen dels nostres fons, ens sotmetem de forma voluntària a l’anàli-
sis de transparència i bones pràctiques de la Fundación Lealtad.

Es tracta d’un distintiu únic a Espan-
ya que ajuda els donants areconèixer 
de forma clara i senzilla les ONG que 
compleixen les seves exigències ac-
tuals de transparència i eficàcia en la 
gestió. Gràcies a aquest segell, els 
donants sabranque la Fundació Èxit 
centra els seus esforços en àrees 
en què té experiència, que la seva 
comunicació és fiable i no indueix a 
error o podran conèixer el percentat-
ge de despeses que destina a la seva 
missió, entre d’altres indicadors.

Veure informe

http://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-exit/
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Certificat ISO
L’any 2016, com cada any, hem renovat el certificat ISO 9001:2008, 
norma internacional de Sistemes de Gestió de Qualitat (SGQ).
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Correu electrònic:  
info@fundacionexit.org

Fundació Èxit Barcelona
Pelai, 44, 3a. planta

08001 Barcelona
+34 93 231 99 57

Fundació Èxit Madrid
Eraso, 31, 1a. planta

28028 Madrid
+34 91 355 19 70

www.fundacionexit.org 

mailto:info@fundacionexit.org
https://www.fundacionexit.org/ca/
https://www.facebook.com/fundacion.exit.ong
https://twitter.com/fundacionexit
https://www.linkedin.com/company/1967708
https://www.instagram.com/fundacionexit/.
https://www.youtube.com/channel/UC5OdY1Gt_aL9NW3PCsVP0gA



