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PATRONAT

CONSELL ASSESSOR

President
Rafael Vilasanjuan
Vicepresident
Borja Oria
Secretari
F. Javier Ruiz
Vocals
Compañía de Jesús
		(Agustín Alonso)
		Consuelo Castilla
		David Coral
		Félix Bonmartí
		Francisco Prat
		Javier Nadal
		
Escola Pia de Catalunya
		(Joan Prat)
		José Menéndez
		María Herrero
		
Nora de Liechtenstein
		
Pedro León y Francia
		Yolanda Menal

Presidenta
María Herrero
Membres
Arturo Pinedo
		
Asun Cano Escoriaza
		Coloma Armero
		Concha Yoldi
		Enrique Giró
		Francisco Mesonero
		
Leticia Espinosa de Los Monteros
		Pau Guardans
		Paula Toledano
		Toni Roca

A 31 de desembre de 2017

A 31 de desembre de 2017

Fundador i
president
d’honor

Salvador Mas de Xaxás
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CARTA DEL
PRESIDENT

02

És un honor treure el cap per primera vegada per aquesta columna com a nou president de la
Fundació Èxit. M’agradaria començar per agrair a tots els i les joves que han seguit els nostres
projectes el 2017, més de 2.000, i sobretot felicitar aquells que han aconseguit per fi la seva
primera feina. La seva constància i obstinació és el que ens permet observar el futur amb optimisme i seguir pensant en el nostre treball de pont per als que tenen menys oportunitats.
Alguns són els protagonistes d’aquestes pàgines, el seu exemple segur que contribueix a seguir
millorant una realitat obstinada. Amb la crisi econòmica dels últims anys i malgrat els símptomes de millora en alguns indicadors, l’ocupació juvenil segueix sent un obstacle per a 4 de cada
10 menors de 25 anys. Una realitat impossible d’ocultar que afecta molt més als més vulnerables, que fruit de l’abandonament escolar i de la manca d’oportunitats encara tenen més difícil
accedir a una primera feina.
El meu reconeixement següent és per a tot l’equip Èxit. Des dels que són a peu de carrer, als voluntaris, passant pels meus companys de patronat i consell assessor, que han dipositat la confiança i sobretot que ajuden cada dia per assumir aquest repte. Assolir els objectius ambiciosos
que teníem plantejats només és possible des del convenciment de la idea i de l’esforç de tots.
Els mateixos valors que transmetem als joves que passen pels nostres projectes, són el que han
fet possible ser a 10 ciutats a Espanya i que avancem no només a partir dels projectes en marxa,
sinó també innovant per trobar noves oportunitats. En aquest sentit, el contacte de la Fundació
Èxit amb les empreses que ens donen suport ha marcat un camí diferent al llarg d’aquests 17
anys d’existència. En un moment on la innovació parla de crear conjuntament, a Èxit hem anat
aprenent junts i compartint els beneficis de la inserció i el valor afegit que genera a l’empresa i
als treballadors que col·laboren en la formació.
El que trobareu en aquestes pàgines és el reflex del treball de tots ells, els resultats de l’any 2017
i el compromís perquè a l’any de la nostra majoria d’edat en el 2018, la formació i la primera
feina per a molts altres joves en risc d’exclusió sigui una mica més accessible.
Moltes gràcies!
Rafael Vilasanjuan
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CARTA DEL
DIRECTOR

03

Estimats amics,
A Bill Clinton se li atribueix una frase que ve a dir això: «Al segle XXI segur que algú, en algun lloc
del món, ha trobat la solució per a cadascun dels problemes que tenim. El repte és ser capaç
d’identificar les millors solucions i portar-les a escala».
Aquest any 2017 a la Fundació Èxit hem aconseguit replicar els nostres projectes en 10 ciutats
espanyoles (el 2015 érem a 5). Si en els primers 15 anys d’història (2000-2015) van participar uns
3.500 joves, només el 2017 ho han fet 2.066. Són xifres que donen una idea de l’esforç realitzat
per combatre dos grans problemes de la nostra societat: l’abandonament escolar prematur i
l’atur juvenil. En tots dos registres doblem la mitjana de la Unió Europea.
El nostre repte és combinar aquesta dinàmica de rèplica amb la millora contínua i innovació
en els projectes. Però precisament els inputs que ens arriben dels diferents territoris ajuden
en aquest procés de millora. Per destacar alguns temes en què estem treballant: en el Projecte
#coachExit el nostre repte és adaptar-ho per poder arribar a les PIME, al Projecte#eDuoExit
volem posar focus en el primer any de FP, que és quan es produeix més abandonament. En el
Projecte #yobExit volem empaquetar la formació en marca personal i creació d’una xarxa de
contactes de manera que es pugui integrar en les formacions que imparteixen els instituts i les
ONG amb el gran valor afegit d’aportar mentors d’empresa. Finalment, el nostre objectiu de
cara al 2018 serà llançar un nou projecte: una comunitat d’alumni Èxit.
Diuen que és jove aquell que té més il·lusions que records. A Èxit, gràcies a totes les persones
que ens doneu suport any rere any, tenim el luxe de compartir projectes amb joves que ens
descobreixen dia a dia l’elixir de l’eterna joventut. Seguim somiant i il·lusionant-nos junts.
Una abraçada,
Nacho Sequeira
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MISSIÓ
VISIÓ
I VALORS
1
MISSIÓ
Inserir els joves en
situació de vulnerabilitat
a través de projectes
formatius innovadors que
aportin valor afegit a les
empreses i potenciïn el
treball en xarxa.

04

3
VALORS

2
VISIÓ

Conﬁança 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

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 la inserció laboral
de joves en situació de
vulnerabilitat.
15
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ACTIVITAT
2017
L’objectiu de la Fundació Èxit és actuar com
a pont entre el món social i el món empresarial. Per aconseguir-ho, tenim tres projectes:
#coachExit, #eDuoExit i #yobExit, cadascun
dels quals correspon a una fase diferent de
l’itinerari estàndard d’inserció d’un/a jove.

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

Enfocat/da

Desorientat/da?

?
Orientació i formació
prelaboral

+

Empresa

Format/da

Desmotivat/da

xx
Les
ENTITATS
socials i
educatives
ens deriven
els i les
joves

Especialització

+

Empresa

a,b,c

Ocupat/da

Desocupat/da

CV

05

Cerca activa de
feina + inserció i
manteniment del
lloc de treball

+

Les
EMPRESES
col·laboren
en tot el
procés

Empresa
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ELS NOSTRES
PROJECTES

5.1

5.1.1
PROJECTE #COACHEXIT
ORIENTACIÓ
MOTIVACIÓ PER SEGUIR
ESTUDIANT DES DE LA
REALITAT DE L’EMPRESA
El Projecte #coachExit és una iniciativa de voluntariat corporatiu que busca millorar l’ocupabilitat de 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.

Veure el vídeo del Projecte #coachExit.
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EL PROJECTE

EN XIFRES

L’any 2017

82%

75%

El
dels i les
joves aprova el curs
després del seu pas
pel projecte*

El
dels i les
joves continua
formant-se després del
projecte*

Territori d’actuació
Lleida
Saragossa

Barcelona

Madrid
València

Palma de
Mallorca
Alacant

Sevilla

*Dades de trucades efectuades a joves participants en el curs 2016-17 (1 any després que finalitzessin)
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Hi han participat

598

676

joves

voluntaris/es
corporatius/ves

67

77

empreses

entitats socials i
educatives

L’opinió del col·lectiu jove

82%

El
aprova
el curs

89%

El
millora
l’autoestima

88%

El
coneix com
funciona l’empresa
per dins

L’opinió del voluntariat corporatiu

95%

El
valora
positivament
l’experiència

99%

El
valora
positivament
la participació
de l’empresa

87%

El
considera que
ha millorat alguna
de les seves competències
directives
21

MEMÒRIA 2017

ASPECTES RELLEVANTS DEL 2017
Al 2017, la participació de voluntaris/es corporatius/ves ha incrementat un 23% i la de joves,
un 22%.

Company, hem celebrat quatre edicions: dues
al Banco Santander i una, com a primera edició, a Orange i Sorigué.

Destaquem la col·laboració especial de la Fundació Banc Sabadell, que ens permet anar
avançant any rere any.

Amb el propòsit d’optimitzar l’ús de la plataforma de gestió i convertir-la en una eina eficaç
per a tots els actors que participen en el projecte, hem desenvolupat diverses millores que
n’incrementen la usabilitat.

Seguint l’objectiu d’expansió territorial marcat
en el nostre pla estratègic 2015-18, hem fet un
pas endavant i, gràcies al suport econòmic de
la Stavros Niarchos Foundation, hem llançat el
Projecte #coachExit en dues ciutats més: Alacant i Lleida.
Dins de la modalitat Projecte #coachExit In

22

Finalment, s’ha unit a l’equip de la Comunitat
Valenciana com a voluntària una nova formadora, la Isabel Verdejo (coach executiva i personal, PNL intel·ligència emocional), que ha
aportat un gran valor afegit a les formacions
de voluntariat en eines de coaching i mentoring.

MEMÒRIA 2017

EMPRESES QUE HAN PARTICIPAT EN EL PROJECTE*:
Acciona, Adecco, AKI, Altran Spain, Angel 24,
Associació del Personal de “la Caixa”, Atiram
Hotels, AXA de Todo Corazón, Ayesa, Baker &
McKenzie, Banc de Sabadell, Banco Santander,
Bunge Ibérica, Carrefour, Cognizant, Colt,
Daba, Decathlon, DHL, DKV Seguros, Electronic
Arts, EMASESA, EMT Valencia, Endesa, Esade,
Everis, Ferrovial, Fira de Barcelona, Fnac,
Fundación Accenture, Fundación Esperanza
Pertusa, Fundación KPMG, Fundació Real
Mallorca, General Electric, Gioseppo, Google,

Grupo Batle, Habitissimo, Hélice Cluster, IBM,
Idiso Hotel Distribution, Indra, Jardí Botànic
de València, Lagardere Travel Retail, Mac
Insular, Meliá Hotels International, Mercedes
Benz, MTS Globe, Mustang, Musgrave, Mutua
Balear, Novartis, NH Hotel Group, Orange,
Persán, Ramón y Cajal Abogados, Sage,
SARquavitae, Seat, Securitas, Sorigué, Tempe,
Tirme, Trivago, TUI Destination Services,
Unilever i Viewnext.

*Alguna d’aquestes empreses ha participat en diverses ciutats.
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ORGANITZACIONS QUE HAN DERIVAT JOVES AL PROJECTE*:
Asociación Norte Joven, Asociación Periferia,
Centro de Estudios Afuera II, Centro de
Formación Padre Piquer, Centro TeideHease, Centro de FP José Ramón Otero,
Centro Sociolaboral Federico Ozanam, CIPFP
Misericordia, CIPFP Vicente Blasco Ibáñez,
Colegio Beata María Ana de Jesús, Colegio
Jesús María García Noblejas, Colegio La
Milagrosa, Colegio Nazaret, Colegio NatzaretOporto, Colegio Ntra. Sra. del Pilar, Colegio
SAFA Blanca Paloma, Colegio Salesiano San

24

Juan Bosco, Colegio San Gabriel, Colegio San
Alfonso Mª de Ligorio, Col·legi Sant Felip Neri
– Gorg Blau S.Coop, Colegio Santiago Apóstol,
Escuela Profesional La Salle, Escuelas San
José – Jesuitas, Fundació Adsis, Fundación
Proyecto Don Bosco, Fundació Rey Ardid,
Fundación Tomillo, IES Ángel Corella, IES
Atenea, IES Antonio Domínguez Ortiz, IES
Aurora Picornell, IES Canónigo Manchón,
IES Diamantino García Acosta, IES Diego
Velázquez, IES Dr. Peset Aleixandre, IES

MEMÒRIA 2017

Duque de Rivas, IES Federica Montseny, IES
Francesc de Borja Moll, IES Francisco Figueras
Pacheco, IES Francisco Tomás y Valiente, IES
Guillem Sagrera, IES Gustavo Adolfo Bécquer,
IES Inmaculada Vieira, IES Joan Alcover, IES
Julio Palacios, IES Julio Verne Madrid, IES Julio
Verne Sevilla, IES La Asunción de Nuestra
Señora, IES La Morería, IES La Torreta de
Elche, IES Luis Vives, IES Nit de l’Albà, IES
Pablo Picasso, IES Parque Aluche, IES Pedro
Ibarra Ruiz, IES Pio Baroja, IES Polígono Sur,

IES Salvador Távora, IES San Juan de la Cruz,
IES Severo Ochoa, IES Sixto Marco, IES Tetuán
de las Victorias, IES Victoria Kent, Institución
Profesional Salesiana, Institut Les Salines,
Institut Poblenou, Institut Rambla Prim, PFIPTT Molins de Rei, PFI-PTT Montcada i Reixac,
PFI Sant Cugat del Vallés, PFI-PTT Lleida, PFIPTT Sant Feliu de Llobregat, PFI-PTT Sant Joan
Despí, PFI-PTT Viladecans, PTT L´Hospitalet de
Llobregat, PTT Sant Vicenç dels Horts i Tastet
d’Oficis.

*Alguna d’aquestes organitzacions ha participat en diverses ciutats.
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5.1.2
PROJECTE #EDUOEXIT
ESPECIALIZACIÓ
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.

Aquesta experiència es complementa amb
píndoles formatives tècniques i competències
transversals acordades prèviament amb el
centre educatiu i l’empresa.

L’objectiu és motivar els i les joves perquè
continuïn els seus estudis mitjançant una experiència formativa becada en un entorn laboral que complementi 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.

Des del 2016 estem desenvolupant també
certificats de professionalitat de nivell 1. Es
tracta d’una formació de caràcter oficial i vàlida a tot el territori nacional, els certificats de
la qual són emesos pels òrgans competents
de les comunitats autònomes.

Durant el projecte, el grup de joves completa
la seva formació en un entorn laboral acompanyat del tutor o tutora d’empresa i sota la
coordinació dels tècnics i tècniques de la Fundació Èxit.

Durant aquests dos anys, els hem desenvolupat a Bilbao, Burgos i Madrid juntament amb
la Fundación Mahou San Miguel. Al 2017 hem
realitzat una experiència de certificat també a
Barcelona.

Veure el vídeo del Projecte #eDuoExit.
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EL PROJECTE

EN XIFRES

L’any 2017

Estudiants de FP Bàsica/PFI i CFGM1*

76%

82%

El
dels i les joves continua
estudiant després de
passar pel programa**

*Objectiu:
continuïtat
d’estudis de
*Objetivo:
continuidad

El
dels i les joves segueix
formant-se
en la mateixa
especialitat**

estudios

Estudiants de FP Bàsica/PFI i CFGM2*

88%

33%

El
dels i les joves ha tingut una
experiència laboral en els 12
mesos següents a la ﬁnalització del curs**
*Objectiu:
inserció
laboral
*Objetivo:
inserción

El
dels i les joves ha
signat un contracte
indeﬁnit**

laboral

**Dades de trucades efectuades a joves participants en el curs 2016-17 (1 any després que finalitzessin)

Territori d’actuació

Hi han participat
Bilbao

Burgos

Barcelona

144

20

joves

entitats
socials i
educatives

6

66

Madrid

empreses
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PIMES
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44
joves

17
BOTIGUES

66
joves

44
ESTABLIMENTS

DESIGUAL
GRAU ESCOLAR:
PTT, PFI i grau mitjà dual
PERFIL:
Assistent/a de vendes

FUNDACIÓN MAHOU
SAN MIGUEL
GRAU ESCOLAR:
FP grau mitjà dual i certificats de
professionalitat
PERFIL:
Tècnic/a en servei de restauració
i ajudant de sala

13

joves

2 PARCS DE
NETEJA

17

joves

12 TALLERS

4

joves

2 OFICINES

FUNDACIÓN MUTUA
MADRILEÑA / ASETRA

GRAU ESCOLAR:
FP grau mitjà

PERFIL:
Carrosseria (xapa i pintura)

KPMG

GRAU ESCOLAR:
FP grau mitjà
PERFIL:
Administratiu/va i assistent de
manteniment IT

SORIGUÉ / CLD

GRAU ESCOLAR:
Certificats de professionalitat
PERFIL:
Operari/a de neteja

29
MEMÒRIA 2017

ASPECTES RELLEVANTS DEL 2017
El 2017 ha estat un any de grans avenços pel
Projecte #eDuoExit.
La novetat més rellevant d’aquest any és la
signatura del primer conveni de Formació
Professional Dual dirigit a joves en situació
de vulnerabilitat, juntament amb la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
i la Fundación Mahou San Miguel. Aquest
acord ha permès que al setembre del 2017,
13 alumnes de la primera promoció hagin
realitzat el seu segon curs en establiments
clients de Mahou San Miguel i que la segona
promoció hagi començat amb 26 alumnes,
que al llarg del curs escolar 2017-2018 completaran la seva formació també en establiments clients de Mahou San Miguel.
Al seu torn, hem portat el Projecte “Creamos
oportunidades”, que realitzem al costat de
la Fundación Mahou San Miguel des de l’any
2015, a una nova ciutat, Barcelona, on duem
a terme el Certificat de Professionalitat en
Serveis de Restauració.
Un any més, hem participat en la primera
iniciativa de FP Dual oficial adreçada a joves
30

en risc d’abandonament prematur escolar a
Catalunya, amb Desigual i el Departament
d’Ensenyament de Catalunya.
També hem dut a terme un Certificat de Professionalitat d’Operari/a de neteja amb l’empresa CLD del Grupo Sorigué. L’experiència
ha estat molt positiva i es repetirà l’any 2018.
Així mateix, hem estat una de les 10 entitats
finalistes en la primera edició del programa
d’innovació social B-Value, impulsat per la
Fundació Ship2B i la Fundació Banc Sabadell.
Durant un període de 10 mesos, 40 entitats i
organitzacions socials de tot Espanya, entre
elles la Fundació Èxit, han rebut formació i
mentories de diferents professionals. Amb
la seva ajuda, s’han repensat diferents projectes i professionalitzat la proposta de valor a través de formació en línia i presencial
amb tallers i mentories individualitzades. En
el nostre cas, ens ha permès treballar en el
nou model del Projecte #eDuoExit que posarem en marxa el 2018 gràcies al suport de
JP Morgan Chase Foundation i la Fundació
Privada Nous Cims.
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EMPRESES QUE HAN PARTICIPAT EN EL PROJECTE:
GRANS EMPRESES / ASSOCIACIONS:
ASETRA, Desigual, Fundación Mahou San Miguel, Fundación Mutua Madrileña, KPMG i Sorigué.

PIMES:

Auto
Benz
Automoción,
Automóviles
Cormenar, Bar Ledesma, Bar Plaza Unamuno,
Barbillon, Blai Poshte, Cañadío, Casa Aragón,
Casa Lobo, Centrocar Alcalá La Garena, Chapa
y Pintura Cars S.L., Chapahenar, Ciudad de
la Raqueta, D Chef Corner, El Enfriador, El
Mercat, El Polisón, El Rimbombin, El Sainete,
Fismuler, Frisbee, Gabinoteca, GU2, Gure Extea
Taberna, Happy River, Herramar, Hotel Ercilla,
J.A Carrocerías Garenacar S.L., Kilómetros de
Pizza, Kiosko, La Adelinta Botanero, La Barra
del Terra Gourmet, La Bien Aparecida, La
Campa de los Ingleses, La Comidilla de San
Lorenzo, La Maruca, La Queixalada, La Roca,

La Sucursal Aceitera, Los Gallos, Los pecados
del cerdo S.L. (Pecaditos), Madrid Theme Park
Management S.L., Mama Campo, Maruzzella,
Mextizo, Moreno´s Chapa y Pintura, Muelas,
Ornellas, Pelícano, Pizzería la Competencia
Burgos S.L. (Pizzería la Competencia), Plan B,
Plaza Albia, Restaurante Ojeda, Sala Quince,
Saniko, Soco Gracia, Somewhere, Sotavento,
Taller Camporauto, Taller Jumacar Alcalá,
Taller Poliéster, Taller Promisa, Talleres el
Ventorro, Talleres Marsa, Talleres Ricote,
Talleres RM Mecánica Chapa y Pintura,
Terrazas de Burgos (Viva la Pepa), Triciclo,
Vermutería Victoria, Vinotium i Yandiola.

CENTRES EDUCATIUS QUE HAN PARTICIPAT EN EL PROJECTE:
Centro Educativo Fuenllana, CIFP Profesor
Raúl Vázquez, CIFP La Flora, CIFP Simone
Ortega, Cooperativa de Enseñanza José
Ramón Otero, Escola Superior d’Hosteleria
de Barcelona, Escuela Superior de Hostelería
de Bilbao, Femarec, IES Alarnes, IES Gabriela

Mistral, IES Luís Vives, IES Mateo Alemán, IES
Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto, IES
Tetuán de las Victorias, Institut Joan Brossa,
Institut Lluïsa Cura, Institut Provençana,
Institut Torre Roja, PTT Viladecans i PTT
L’Hospitalet de Llobregat.
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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 necessàries i donant-los/les suport perquè aconsegueixin els seus objectius professionals.

La metodologia es basa en el model per competències; així els i les joves poden desenvolupar habilitats i capacitats més enllà del seu
currículum formatiu.

DESENVOLUPEM DUES
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:
TRAINING INTENSIU
D’ENTRADA AL
MERCAT LABORAL

32

FORMACIÓ A MIDA
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Veure el vídeo del Training Intensiu.

Veure el vídeo de la Formació a Mida.
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EL PROJECTE

EN XIFRES

L’any 2017

Formació a Mida

93%

35%

El
dels i les joves
ha tingut una
experiència
laboral*

57%

El
d’aquests/es
joves ha signat
un contracte
indeﬁnit*

El
d’aquests/es joves van
ser contractats a
l’empresa de la
Formació a Mida*

*Dades de trucades efectuades a joves participants en el curs 2016-17 (1 any després que finalitzessin)

En

21 edicions han participat

225
38
42
106

Barcelona

Madrid

101
25

124
13

entitats socials i
educatives

22

20

insercions

39

67

joves

empreses**

** Algunes empreses han participat a Barcelona i Madrid.
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Training Intensiu

83%

El
dels i les joves ha tingut una
experiència laboral en els 12
mesos següents a la ﬁnalització del curs*

35%

El
d’aquests/es joves ha
signat un contracte
indeﬁnit*

*Dades de trucades efectuades a joves participants en el curs 2016-17 (1 any després que finalitzessin)

En

7 edicions han participat

74
17
60
12
28
** Algunes empreses han participat a Barcelona i Madrid.
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joves
empreses a través
de mentoria social**
empreses**
entitats socials i
educatives
insercions

Barcelona

Madrid

42
9
23
8
14

32
8
37
4
14
35

ASPECTES RELLEVANTS DEL 2017
El 2017 hem seguit apostant per la Formació
a Mida In Company amb les empreses Carrefour, Fnac, April, Grup Vips i La Sirena.
També hem començat formacions noves
amb l’objectiu d’estar presents en més sectors i, així, augmentar les possibilitats d’inserció de les persones a qui atenem:
Hem llançat una nova Formació a Mida en
Auxiliar de Carnisseria en col·laboració amb
l’Agencia para el Empleo de l’Ayuntamento
de Madrid.
Gràcies al suport del Programa Incorpora de
“la Caixa”, juntament amb Barcelona Clúster
Nàutic, hem realitzat un PFI (Punt Formatiu
Incorpora) en l’especialitat de Pintura i Manteniment de Vaixells.
Finalment, destaquem també la formació en
l’especialitat de barista en el marc del pro36

grama “En la línea de salida” de Starbucks en
la qual, com a novetat, hem inclòs la figura
del mentor d’empresa: els treballadors de
Starbucks han acompanyat els i les joves en
el seu procés de formació i les pràctiques,
així com en el seu creixement i desenvolupament dins de l’empresa.
Pel que fa a l’activitat Training Intensiu d’Entrada al Mercat Laboral, hem seguit comptant amb la col·laboració d’empreses amb la
seva aportació de voluntaris i voluntàries per
mentorizar joves o per fer tallers de marca
personal.
Al llarg del 2017, hem treballat la millora de
la metodologia amb els objectius d’executar
el projecte en altres àmbits d’actuació com
la formació reglada, així com implementar la
rèplica en territoris nous.
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EMPRESES QUE HAN PARTICIPAT EN EL TRAINING INTENSIU
A TRAVÉS DE LA MENTORIA LABORAL:
Atiram Hotels, AXA de Todo Corazón, Banc
Sabadell, Barclays, Credit Suisse, Deutsche
Bank, Endesa, Fira de Barcelona, GastroMo-

neyCo, Grup Peralada, IBM, KPMG, Palau Macaya Obra Social “la Caixa”, Roche Diagnostics,
Vistaprint, Sage i Saltor Talent.

EMPRESES QUE HAN PARTICIPAT EN EL
TRAINING INTENSIU:
Actea, Agencia para el Empleo del
Ayuntamiento de Madrid, Amasa, Amigo
Tours, Atiram Hotels, Auren Auditores
MAD. S.L., Banc de Sabadell, Beam Suntory,
CAPSBE (Clinic), Casa de Aragón, Carrefour,
Chep, CIT-TDA, Cotton House Hotel
Barcelona, CPP, Decathlon, DeCV&Partners,
Deutsche Bank, Fira de Barcelona, Fundación
Konecta, Fundació Pere Tarrés, Fundesplai,

Gas Natural SDG S.A., GastroMoneyCo,
Grand Hotel Central, Grup Peralada, Grupo
Empresarial Sostenible, Hospital Clínic, Hotel
Arts, IBM, Llorente y Cuenca, Maxxium, MDT,
New Line Events, NH Hoteles, Orange, Palau
Macaya, Programa Làbora, Revlon, Roche
Diagnostic S.L., Sage, Saltor Talent, Uría
Menéndez i Vistaprint.
37
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ENTITATS SOCIALS I EDUCATIVES QUE HAN PARTICIPAT EN EL
TRAINING INTENSIU:
Agencia para el empleo (Vallecas), Àrea de
suport al jove tutelat i extutelat, Fundació
Adsis, CEPA, Diafragma, Fundación Balia,
Fundación Diagrama, Fundació Institut de

Transtorns d’Alimentació (FITA), Fundació
Sant Roc, Projecte PASSWORK, Programa
Làbora, Salesianos de Carabanchel, Sant Pere
Claver – Fundació Serveis Socials i Saó Prat.

EMPRESES QUE HAN PARTICIPAT EN LA FORMACIÓ A MIDA IN
COMPANY:
April, Carrefour, Fnac, Ginos (Grupo Vips),
Iberia i Starbucks.
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EMPRESES QUE HAN PARTICIPAT EN LA FORMACIÓ A MIDA
MULTIEMPRESES:
AC Hotel Illa Diagonal, Al Natural, Alfonso
de Prada, Amasa, Atiram Hotels, Barcelona
Cúster Nàutic, Barceloneta Proa a la Mar,
Buenas y Santas, Cada día Bio, Café Iradier,
Cafè Restaurant Cèntric, Daevi, El horno de
Babette, EO7, Grupo Empresarial Sostenible,
Hotel Ohla, Jotun, Mamá Campo, Marcelo

Penna Yacht Design, Marina Barcelona 92,
Mediterranean Yacht Painters, Nasai Boat,
Obbio, PinMar, Restaurante El Triciclo,
Restaurante Santa Clara, Restaurantes SOPA,
Restaurantes Vegetalia, SB Hotels, Teresa
Carles Barcelona, Trik Mar. Nautical Services
i Varador 2000.

ORGANITZACIONS QUE HAN DERIVAT JOVES A LA FORMACIÓ
A MIDA MULTIEMPRESA:
ACCEM, Agencia para el empleo del
Ayuntamiento de Madrid, Aldeas Infantiles,
Asociación
Apoyo,
Asociación
Iceas,
Asociación Trama, Asociación Cultural Norte
Joven, Associació In Via, Barcelona Activa,
Barceloneta Proa a la Mar, Cáritas Española,
Casal dels Infants, CEAR - Comissió Catalana
d’Ajut al Refugiat, Centre SPOTT, Cepa
de Moratalaz, Fundació Bayt Al-Thaqafa,
Fundació Institut de Transtorns Alimentació
(FITA), Fundació Maria Raventós, Fundació

Adsis, Fundación Altius, Fundación Balia,
Fundación Diagrama, Fundación San Martín
de Porres, Fundesplai, Ginso, Institut de
Nàutica de Barcelona, La Merced Migraciones
Opción 3, Projecte PASSWORK, Pinardi,
Probens, Progess, Programa Làbora, Projecte
Home, Punt de Referència, Residencia
de menores Renasco, Sant Pere, Claver –
Fundació Serveis Socials, SEPE San Martín de
La Vega, Serveis Socials del Carmel i TriniJove
i Ymca.
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5.1.4
#NOUPROJECTEEXIT
L’any 2016, amb l’objectiu d’analitzar com
les entitats d’acció social preparem els i les
joves davant d’un mercat laboral que canvia
radicalment, la Fundació Èxit va dur a terme un procés de reflexió #Exit2FourthIndustrialRevolution, amb el cofinançament
del Palau Macaya de l’Obra Social “la Caixa”.
Gràcies a aquest procés, vam detectar 4 tendències de futur fonamentades en l’autoconeixement i la motivació, les noves maneres
d’aprendre, la resiliència i les xarxes de contacte i networking.

40

En aquest context, i a punt de finalitzar el
nostre pla estratègic 2015-18, veiem la necessitat de posar en marxa un #nouprojecteExit en què els i les joves siguin el centre.
Abans de començar a dissenyar el nou projecte, vam realitzar el 2017 una dinàmica
de Design Thinking/Taller de cocreació amb
joves, amb l’objectiu de dissenyar un ecosistema #alumniExit mitjançant un procés participatiu amb exparticipants dels diferents
projectes de la Fundació Èxit (#coachExit,
#eDuoExit i #yobExit).
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Veure el vídeo de la dinàmica
de Design Thinking.
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PROJECTES
PARTICULARS

5.2

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 Estratègia Europea d’Ocupació 2015-20 de Garantia Juvenil, en la línia de
programes com “Noves oportunitats”.

Promoure el
retorn al sistema
reglat
post-obligatori

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

Millorar l’ocupabilitat facilitant la
inserció laboral i la
consolidació al
mercat laboral

Identiﬁcar i experimentar amb un model eﬁcaç
d’intervenció amb joves
que en permeti la
replicabilitat
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EL PROJECTE #PASSWORK EN XIFRES
L’any 2017

622

530

507

302

71

109

joves han estat
atesos/es *

joves han
participat en
alguna formació
certiﬁcada*

joves han tornat al
sistema educatiu*

joves han estat
orientats/des*

joves han
certiﬁcat
formació *

joves han trobat
una feina*

*A 30 de novembre del 2017

20

formacions
realitzades *

186

empreses han
participat en
alguna acció
formativa *

Més informació a www.projectepasswork.org.

Veure el vídeo del Projecte #PASSWORK.
44
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5.2.2
PROJECTE CONNECTA JOVE BCN
L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant el programa Garantia d’Èxit BCN de Barcelona Activa, ha
unit els seus esforços al Projecte #PASSWORK,
liderat per la Fundació Adsis i la Fundació Èxit,
per oferir Connecta Jove BCN a joves de 16 a
29 anys amb formació màxima ESO, PFI, prova
d’accés a Grau Mitjà i/o CFGM i poca experiència
professional.

Durant un període d’acollida de 2 a 4 setmanes,
els i les joves han explorat i identificat les seves
competències mitjançant l’acompanyament individual per definir un projecte professional que
ha permès la seva derivació a un recurs formatiu
i ocupacional més ajustat.

Aquesta iniciativa s’ha dut a terme entre juny i novembre del 2017 i els seus resultats han estat:

412 joves derivats/des
224 joves participants finals
216 plans de millora realitzats
182 joves derivats/des a formacions
Aquest projecte ha estat finançat amb fons de l’Ajuntament de Barcelona.
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5.2.3
CONECTADOS AL EMPLEO
“Conectados al empleo” és un projecte col·laboratiu liderat per tres entitats socials, l’Asociación Norte Jove, la Fundación Tomillo i la
Fundació Èxit, i cofinançat per la JP Morgan
Chase Foundation, per millorar l’ocupabilitat
de joves i col·lectius vulnerables mitjançant
la formació i la generació de noves oportunitats relacionades amb una de les professions del futur: l’eficiència energètica.
El projecte aposta pel desenvolupament social en quatre eixos d’actuació: un estudi de

46

mercat per analitzar en profunditat el sector
de l’eficiència energètica a Espanya, identificar els perfils de les empreses en aquest
àmbit i conèixer els avenços del sector; el
disseny de formacions a mida dirigides a
cobrir aquestes demandes del sector energètic; una metodologia a l’aula innovadora
i multidisciplinària que beneficia almenys
300 alumnes; la incorporació al mercat laboral de com a mínim un 40% dels matriculats
en formació no reglada que siguin majors
d’edat.
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DELS QUATRE EIXOS, LA FUNDACIÓ ÈXIT HA LIDERAT
L’ESTUDI “CREANDO OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN
EFICIENCIA ENERGÉTICA”, ELS RESULTATS DEL QUAL SÓN:

26

empreses sondejades

Empreses per sectors
Fabricants de material elèctric

37%
Renovables 18%

7%

Construcció

Distribució d’energia
Altres

19%

19%

Tipus d’empreses participants
Administració Pública
Tercer sector

4%

4%

Associacions empresarials
Gran empresa
PIME

42%

42%

8%
trabaja en:
Rendiment energètic en
ediﬁcis i habitatges
Entorns digitals

forma als seus
empleats i considera
que aquesta àrea té un
potencial de millora alt

no troba professionals
adaptats a les seves
necessitats

Energies renovables, en
habitatges i transport

aﬁrma que junts
generarem oportunitats
d’ocupació

Des de la Fundació Èxit volem agrair la participació d’empreses del sector
Des de laenergètic,
Fundació Administració
Èxit volem agrair
la participació
del sector
energètic,
Pública
i entitats d’empreses
socials que han
fet possible
la Administració Pública
i entitatsd’aquest
socials que
han fet possible la realització d’aquest treball.
realització
treball.
Més informació a conectadosalempleo.org
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5.2.4
PROGRAMA INCORPORA DE “LA CAIXA”
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 seves
activitats abasten tot el territori nacional.

participació de diverses empreses.
1 PFI en Visualització de Dades a April.

D’una banda, al llarg de l’any 2017, han participat 358 joves de la Fundació Èxit, dels quals
121 han trobat feina. També hem gestionat
127 ofertes de feina.

Les empreses s’han implicat en la capacitació
tècnica i competencial dels i les joves, definint
continguts formatius, així com impartint sessions.

En total, 91 joves han participat en aquestes
formacions i 45 d’ells/es han trobat una ocupació.

De l’altra, hem fet sis Punts Formatius Incorpora (PFI):
2 PFI en Atenció al Client amb Fnac.
1 PFI en Ajudant de Cuina i/o Cambrer/a amb
Grup VIPS.
1 PFI en Pintura i Manteniment de Vaixells
amb Barcelona Clúster Nàutic.
1 PFI en Cambrer/a de Bufet d’Hotel amb la
48

Més informació a www.incorpora.org.
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5.2.5
PROGRAMA LÀBORA
A finals de l’any 2014, es va engegar el Programa Làbora, liderat per l’Institut Municipal de
Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona,
amb la col·laboració de les entitats socials representades per ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Empreses d’Inserció de Ca-

Al 2017

talunya), la Creu Roja i el teixit empresarial de
la ciutat.
Des de l’inici del programa, la Fundació Èxit hi
participa de forma activa, en concret en l’àrea
de la prospecció.

1.202

2.362
insercions

ofertes de
treball gestionades

Fundació Èxit: *

Fundació Èxit:*

Fundació Èxit: *

empreses
contactades

126

222

1.272
307

Més informació a
www.laborabcn.cat.
*Contribució de la Fundació Èxit en el programa.
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TREBALL
EN
XARXA
5.3.1
5.3

TREBALL EN XARXA EN ELS
PROJECTES DE LA FUNDACIÓ ÈXIT
Amb l’objectiu d’augmentar l’impacte dels
nostres projectes i actuar des d’un enfocament sistèmic, provem de col·laborar sempre amb les administracions públiques en
aquells territoris en què actuem. Normalment la coordinació es du a terme amb els
departaments d’ensenyament, ocupació i
benestar social a nivell autonòmic i, sempre
que és possible, amb agències d’ocupació i
serveis socials a nivell local.
En aquest sentit ens agradaria destacar de
manera molt especial al SOC (Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya) per
la seva aposta estratègica amb el Projecte
PASSWORK emmarcat dins la iniciativa Europea 2015-17 de Garantia Juvenil a la línia
de programes de “Noves oportunitats”, i a
l’Ajuntament de Barcelona per la renovació
del conveni de col·laboració tant amb l’Institut Municipal de Serveis Socials com amb
el Projecte Làbora de què hem parlat en
aquesta memòria.
Una altra fita molt rellevant és la signatura
del primer conveni de Formació Professional
Dual dirigit a joves en situació de vulnerabilitat juntament amb la Consejería de Educa50

ción de la Comunidad de Madrid i la Fundación Mahou San Miguel. D’altra banda, amb
l’Agencia de Ocupación de l’Ayuntamiento
de Madrid hem realitzat un primer pilot de
Formació a Mida.
Cal destacar també la col·laboració d’instituts públics en els projectes #coachExit i
#eDuoExit. El nostre objectiu és aconseguir
que aquests projectes estiguin integrats perfectament en l’estratègia de les conselleries
d’educació fins al punt de poder comptar
amb un cofinançament que permeti escalar.
D’altra banda, seguim apostant pel treball en
xarxa amb altres entitats socials per complementar d’aquesta manera la feina que fan
amb els joves amb els nostres projectes que
els apropen a la realitat del món empresarial.
A cadascun dels projectes de la memòria, teniu el llistat d’ONG amb les quals hem col·laborat.
En total, 137 entitats socials i educatives, així
com administracions públiques, han participat en els nostres projectes, la qual cosa
confirma l’ADN col·laboratiu de la nostra entitat.
MEMÒRIA 2017

5.3.2
XARXES EN QUÈ PARTICIPA LA
FUNDACIÓ ÈXIT
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INSERCIÓ
15
75
110
13

administració i oﬁcines

comerç i màrqueting

hostaleria i turisme

indústries alimentàries

52

261

insercions

5.4
12

seguretat i medi
ambient

13

serveis socioculturals i
la comunitat

23

altres (fabricació
mecànica, imatge
personal, tèxtil...)
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PERFIL
DELS I LES
JOVES

06

Durant l’any 2017,
nostres projectes.

2.066 joves han participat en els

1.032 joves en els projectes
622 joves en el Projecte PASSWORK
412 joves en el Projecte
Procedència

Género

56%

Espanya

29%

Amèrica
Llatina

2%

Àsia

MEMÒRIA 2017

3%

Àfrica
subsahariana

4%

Europa
de l’Est

60%

homes

40%
dones

6%

Àfrica
del Nord
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VOLUNTARIAT
Voluntaris i voluntàries que destinen unes
hores a treballar a l’entitat: Anna Cartés, Ana
López, Ángela Borja, Aroa Reniu, Bito Cels, Cesar Maila, Christine Roiron, Enric Ejío, Enrique
Romans, Gema Oviedo, Isabel Verdejo, Jaime

07

Fernández, Juan Manuel Álvarez, Juliana Otalvaro, Marcos Vento, Marie Danglade, Mario
Llonch, Oscar Navarro, Raúl Ravelo i Natxo
Velasco.

Veure el vídeo de la Christine Roiron,
voluntària del Departament de RH.

VOLUNTARIS/ES CORPORATIUS/VES A TRAVÉS DELS PROJECTES:

676

75

Projecte

Projecte

190
Projecte
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COMUNICACIÓ 08
ESDEVENIMENTS
I CAPTACIÓ
DE FONS
Entre les accions de comunicació que s’han dut a terme durant el 2017, destaquem el llançament de 3 campanyes, cadascuna amb un objectiu diferent.

FONDO CON RETORNO GARANTIZADO
Campanya de fundraising.

Roll-up de la
campanya

Veure el vídeo de la campanya.

Pàgina web: retornogarantizado.org
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#EXITSTORIES
Campanya de sensibilització mitjançant emailing i xarxes socials.
Si encara no les has vist, no et perdis les històries de l’Emilia Alejandra, la Gala i en Xavi.

Veure l’#ExitStory de l’Emilia
Alejandra.
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Veure l’#ExitStory de la Gala.

Veure l’#ExitStory d’en Xavi.

MEMÒRIA 2017

EL TEU MILLOR AMIC (IN)VISIBLE
ETS TÚ

Campanya de fidelització “El teu millor amic (IN)
visible ets tu”, realitzada amb la col·laboració de
DEC BBDO, per desitjar Bones Festes.

Veure el vídeo la campanya “El
teu millor amic (IN)visible ets tu”.

També gràcies al suport de DEC BBDO, hem
posat en marxa l’accés a la Galàxia Èxit (plataforma de gestió dels nostres projectes).
www.galaxiaexit.org
59
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CONEIX EL NOSTRE DIA A DIA! SEGUEIX-NOS!
A les xarxes socials, seguim creixent en quantitat de seguidors i engagement, tenint en
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Facebook

6.202
fans

Twitter

5.663
seguidors/es

Instagram

585
seguidors/es

Linkedin

2.354
seguidors/es

Youtube

9.689
visualitzacions

*Dades a 31 de desembre de 2017

compte els objectius marcats en el nostre pla
d’acció i model de presència.

*

*

*

*

156.508

*

pàgines vistes a
www.fundacionexit.org

*
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DURANT L’ANY 2017, HEM APAREGUT EN MITJANS DE COMUNICACIÓ DE GRAN AUDIÈNCIA COM A PROTAGONISTES DE LA NOTÍCIA.
DESTAQUEM:
Reportatge “Seis de cada 10 jóvenes españoles en paro están en riesgo de exclusión: Mi
futuro va de peor a lo peor”. La Sexta Noticias.
Reportatge “Una oportunitat professional després de deixar els estudis”. Diari Ara.
Notícia “Mentores con gancho”. Diari Información.
Reportatge “La eficiencia energética ilumina
el mercado laboral”. Cinco Días.
Reportatge “Casual contracts keep Spaniards
looking for a permanent job”. Financial Times.
Notícia “Rafael Vilasanjuan, nuevo presidente
de la Fundación Exit”. El Economista.

Reportatge “Aliento empresarial contra el
abandono escolar”. Cinco Días.
Reportatge sobre la signatura del 1r Conveni
de FP Dual Oficial per a joves en risc d’exclusió social. Telediario de La 1 de TVE.
Notícia “Nuevo programa de FP Dual para
jóvenes en riesgo de exclusión social”. SER
Madrid.
Article “5 aprendizajes a raíz del 17-A”. El Periódico.
Reportatge “Un mentor para seguir estudiando y lograr empleo”. Diari Información.
Notícia “Un ‘coach’ contra el paro y el abandono escolar”. Diario de Sevilla.
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PREMIS I RECONEIXEMENTS:
La iniciativa “Juntos por el empleo de los
más vulnerables”, que la Fundació Èxit du a
terme amb la Fundación Accenture i 1.000
organitzacions més, rep el premi a la Col·laboració de l’Asociación Española de Fundaciones en la seva segona edició.
Premi “Una solución para dos retos” del
programa d’innovació social B-Value impulsat per la Fundació Ship2B i Fundació Banc
Sabadell, amb una dotació econòmica de
3.000 €.
Gràcies al suport d’Alex Vázquez, empleat
de Bankinter, hem aconseguit el 4t Premi
de la VI Edició d’#ImplicadosySolidarios,
amb una dotació econòmica de 5.000 €.
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JORNADES:
Conferència “El camí cap a l’ocupació juvenil. Què pot fer l’empresa”, organitzada per
l’Observatori Empresarial contra la Pobresa.
Jornada “Joves en un trànsit perpetu cap enlloc”, organitzada per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Taula rodona “Teixint col·laboracions
ONG-Empresa amb alt impacte” organitzada
per l’Institut Innovació Social d’ESADE i Obra
Social “la Caixa”.
Taller “Crea el teu vídeo CV” a l’Espai Làbora, Jornada de Networking organitzada per
l’Ajuntament de Barcelona.

MEMÒRIA 2017

MÀRQUETING AMB CAUSA:
Conferència “2017 IAVE European Conference on Corporate Volunteering. Partnering for Impact”, organitzada per la Fundación SERES.
Jornada “Aliances locals per a municipis inclusius”, organitzada per l’ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social).
Jornada “Fin de la pobreza, ¿utopía o realidad?”, organitzada per Auren.

Acció de màrqueting amb causa amb el donatiu d’1 € per factura de client al Gran Hotel Central.
Presència al Sage Summit Tour Madrid, trobada organitzada per Sage dirigida als seus
clients i proveïdors potencials i actuals. Hem
tingut l’oportunitat de donar a conèixer el
Projecte #eDuo als més de 2.000 assistents.
Presència a Colectivosvip.com, a través de
la qual Colectivos Vip ofereix als empleats
de clients col·laborar amb nosaltres.

63
MEMÒRIA 2017

SOCIS ESTRATÈGICS
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COL·LABORADORS

AMICS

Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de
Madrid, Asetra, Atiram Hotels, AXA de Todo
Corazón, Coca-Cola, Comunidad de Madrid,
DEC BBDO, Deutsche Bank, Endesa, Esade,
Fnac, Fundación Creatia, Fundación Daniel y
Nina Carasso, Fundación Juan Entrecanales
Azcárate, Fundación KPMG, Fundación
Orange, Fundació Privada Castell de Peralada,
Fundación Privada Maite Iglesias, Fundación
Profesor Uría, Generalitat de Catalunya,
Google, Gran Hotel Central, Grupo Cementos
Molins, Grupo Vips, IBM, Llorente & Cuenca,
Ministerio de Sanidad - IRPF, Ship2B y Unilever.

April, Esteve, Everis, Fundació Privada CottetMor, Fundación Fernando Pombo, Fundación
Pacamu, General Electric, Globally, Fundación
Gmp i Sage.
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09
NOVETATS
EN ELS ÒRGANS
DE GOVERN
PATRONAT
L’any 2017 la fita més significativa del patronat ha estat el relleu de presidència. John de
Zulueta —que va succeir en el seu dia al fundador Salvador Mas de Xaxàs—, que ha passat el testimoni a Rafael Vilasanjuan. Volem
agrair la dedicació de John durant aquests
anys de fort creixement de l’entitat. Rafael
Vilasanjuan, que ocupava la vicepresidència
primera, lidera aquesta nova etapa amb molta il·lusió.
Un altre fet destacable ha estat la incorporació al patronat de María Herrero Pidal, que
ha estat nomenada presidenta del consell
assessor del qual formava part des de l’any
2011. D’aquesta manera, assegurem la bona
coordinació entre els dos òrgans.
Durant aquest any, han renovat els seus
càrrecs els patrons Yolanda Menal i David
Coral. D’altra banda, l’Escola Pia de Catalunya
ha renunciat al caràcter vitalici del seu càrrec,
de manera que tots els patrons actualment
tenen un mandat de 4 anys renovable.
Un dels temes centrals que s’han tractat
aquest any ha estat el procés de reflexió
que hem dut a terme de cara a dissenyar un
nou projecte que, finalment, se centrarà en
66

la creació d’una comunitat d’antics alumnes.
En la presa d’aquesta decisió ha estat clau la
participació de diversos dels nostres antics
alumnes en les sessions del Patronat (Mamadou Korka, Talal, Tania, Eduardo i Natalia,
entre d’altres).
D’altra banda, hem estrenat també un format nou de reunions de patronat en què es
treballa a fons un tema estratègic que prepara prèviament un equip format per patrons i
membres de l’equip professional. En l’última
reunió de l’any, el vam posar en pràctica analitzant com podíem millorar el nostre Projecte #eDuoExit, incorporant millores detectades en els moviments de renovació educativa
actuals. La sessió la van preparar el patró
Pepe Menéndez (director adjunt de la Fundació Jesuïtes Educació) i María de la Gándara
(responsable del Projecte #eDuoExit). La valoració d’aquest nou format és molt positiva.
Finalment, s’ha anat seguint des del patronat
l’execució del Projecte PASSWORK en el marc
de la Garantia Juvenil impulsada pel SOC
amb el suport del Fons Social Europeu, del
que parlem en aquesta memòria.
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CONSELL ASSESSOR:
Tal com comentàvem anteriorment, la novetat principal és el nomenament de María
Herrero Pidal com a presidenta del consell assessor. Fins avui no existia aquest
càrrec, però des del patronat vam creure
oportú crear-lo per potenciar al màxim el
consell amb una figura de lideratge com la
de María Herrero. En la mateixa línia, s’ha
incorporat a l’equip professional Mercedes
Guinda com a responsable de desenvolupament territorial; entre les seves funcions
té la d’ajudar a dinamitzar el consell assessor.
S’ha mantingut aquest 2017 l’estratègia de
l’any anterior d’anar consolidant el consell
com a òrgan, que assessora en la implantació dels projectes en els diferents territoris.
A aquest efecte, s’ha incorporat Leticia Es-

pinosa dels Monteros, presidenta del Círculo de Orellana.
S’ha celebrat també per primera vegada
una reunió a la qual s’ha convidat algunes
de les nostres empreses estratègiques (J.P.
Morgan, Mutua Madrileña i FNAC, entre
d’altres) i joves que participen en els projectes que duem a terme amb la col·laboració d’aquestes empreses. És l’embrió del
Fòrum d’Empreses Estratègiques que volem impulsar l’any 2018.
Una darrera novetat d’aquest 2017 ha estat
la creació d’un butlletí electrònic trimestral
per a patrons i consellers amb l’objectiu de
mantenir-los informats del dia a dia de l’entitat i promoure la interacció amb els joves
i els projectes.
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EQUIP
PROFESSIONAL

10
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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
Responsable de desenvolupament territorial
Coordinador pedagògic del Projecte PASSWORK
Tècnica del Projecte #coachExit a Madrid
Tècnica del Projecte #coachExit a Barcelona
Tècnica del Projecte #eDuoExit a Barcelona
Tècnica del Projecte #eDuoExit a Barcelona
Tècnica del Projecte #eDuoExit a Madrid
Tècnica del Projecte #eDuoExit a Madrid
Tècnica del Projecte #yobExit a Barcelona
Tècnica del Projecte #yobExit a Barcelona
Tècnica del Projecte #yobExit a Madrid
Tècnica del Projecte #yobExit a Madrid
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Nacho Sequeira
Pablo Zimmermann
M.ª Huertas de la Gándara
Jose Alonso
Verónica Tort
Vanessa Lecointre
Isabel Montoyo
Mercedes Guinda
Carles Martín
Eva Fernández
Aina Giral
Sara Oliver
Lucía Castro
Pepa Bermejo
Alba González
Marta Fusté
Cristina Bermúdez
Ana Martínez
Joan Soler
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Técnica del Projecte #yobExit a Madrid
Tècnica del Programa Incorpora Barcelona
Tècnic del Programa Incorpora Madrid
Dinamitzadora de voluntariat corporatiu del Projecte PASSWORK
Prospectora d’empreses del Projecte PASSWORK
Técnica del Programa Làbora
Tècnica del Programa Làbora
Tècnica del Programa Làbora
Tècnica de relacions externes
Tècnica de comunicació del Projecte PASSWORK
Tècnica de comunicació de la Fundació Èxit
Tècnica de comunicació de la Fundació Èxit
Suport de l’àrea administrativa i financera Barcelona
Suport de l’àrea administrativa i financera Madrid
Suport de l’àrea administrativa
Tècnic financer

Emilia Chañez
Mónica Martín
Raquel Díaz
María Bobes
Susana Díez
Isaura Ballús
Susanna Saltó
María José Ferrer
IriaRodriguez
Lídia Garcia
Melissa Castellanos
Patricia Martínez
Penélope García
Rosa Perales
Marta Casanovas
Daniel Bigas
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Durant l’any 2017 s’han incorporat a l’equip
professional de la Fundació Èxit la Mercedes
Guinda com a responsable de desenvolupament territorial i la Cristina Bermúdez com
a tècnica del Projecte #yobExit a Barcelona.
També han entrat a formar part de l’equip,
gràcies al Pla d’Ocupació del SOC, la Sara Oliver com a tècnica del Projecte #eduoExit a
Barcelona, la Patricia Martínez com a tècnica
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de comunicació, el Daniel Bigas com a tècnic
financer i la Marta Casanovas com a tècnica
de l’àrea administrativa.
Volem agrair la feina d’en Joan Soler, l’Emilia
Chañez, la Susana Díez, la María José Ferrer
i la Melissa Castellanos, a qui els desitgem
molta sort en els seus nous projectes professionals.
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TRANSPARÈNCIA 11
QUALITAT
I RETIMENT
DE COMPTES
El resultat d’aquest exercici ha estat de

+ 46.154 €

L’any 2016 vam posar en marxa al costat de la
Fundació Adsis una UTE denominada “Fundación Adsis y Fundación Exit Unión Temporal
de Empresas, Ley 18/1982, del 26 de mayo”
per dur a terme el Projecte PASSWORK.
Els comptes anuals de la Fundació Èxit recullen la integració proporcional de la UTE, en
què la nostra participació és del 50%.

DESPESES
El total de despeses ha estat de

2.168.961 €

La despesa en projectes assoleix

1.762.961 €

la qual cosa representa un 81,28% del total.

407.854 €

#coachExit

18,80%

INGRESSOS

386.329 €

#eDuoExit

17,81%

En l’exercici 2016-17 hem ingressat

472.336 €

#yobExit		

21,78%

496.443 €

#PASSWORK

22,89%

200.109 €

Capt. fons

9,23%

205.890 €

Adm. i finances

9,49%

2.215.115 €

Cal destacar l’augment del finançament públic, que aquest any ha estat del 39,12%. Això
ha estat gràcies al Projecte PASSWORK de Garantia Juvenil finançat pel Servei d’Ocupació
de la Generalitat de Catalunya (SOC).
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COM OBTENIM ELS NOSTRES INGRESSOS

2.215.115 €
1.183.005 €

866.565

53,41%

39,12%

Aportacions d’entitats
privades i empreses

Fons públics

31.191 €
1,41%

134.354 €
6,07%
Altres

Donacions
particulars

COM DISTRIBUÏM ELS NOSTRES FONS

2.168.961 €
1.762.961 €

81,28%

Missió

205.890 €
9,49%

200.109 €
9,23%

Administració
i ﬁnances

Captació de 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’anàlisi de transparència i bones pràctiques de la Fundación Lealtad.
Es tracta d’un distintiu únic a Espanya
que ajuda els donants a reconèixer de
forma clara i senzilla les ONG que compleixen les seves exigències actuals de

transparència i eficàcia en la gestió.
Gràcies a aquest segell, els donants
sabran que 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 que poden
conèixer el percentatge de despeses
que destina a la seva missió, entre d’altres indicadors.

Veure l’informe.
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CERTIFICAT ISO
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COL·LABORA AMB 12
FUNDACIÓ ÈXIT
Actualment, l’atur juvenil i l’abandonament
prematur escolar són un dels problemes
principals del nostre país. Segons l’Institut
Nacional d’Estadística (INE), en acabar 2017,
Espanya va registrar una taxa de desocupació
del 37,46% per als i les joves menors de 25

anys, davant del 17,7% de la UE. Segons les
últimes dades d’Eurostat, la taxa d’abandonament prematur escolar a Espanya és del 19%,
molt per sobre del 10,7% de la UE. Ara més
que mai, calen iniciatives i accions que ajudin
a solucionar aquesta situació.

PERQUÈ APOSTANT PELS I LES JOVES D’AVUI,
CONSTRUÏM JUNTS EL DEMÀ!

Dona de manera
puntual o fes-te’n soci!
Ajuda’ns a millorar
l’ocupabilitat juvenil i a
reduir l’abandonament
prematur escolar.
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Clica
per passar
a l’acció.
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Impulsa el voluntariat corporatiu
a la teva
organització!
Involucra els teus
empleats i empleades en una
acció solidària.

Contracta
un jove!
Ofereix una
oportunitat
laboral.

Envia un e-mail a info@fundacionexit.org
per demanar més informació.
www.fundacionexit.org/colabora/
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Correu electrònic
info@fundacionexit.org
Fundació Èxit Barcelona
Pelayo, 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
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