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01
PATRONAT I 
CONSELL ASSESSOR
PATRONAT
A 31 de desembre de 2019 

President Rafael Vilasanjuan Sanpere
Secretari Ángel Pérez Pardo de Vera
Vocals        Blanca Gómez González

Compañía de Jesús (Agustín Alonso 
Gómez)
Consuelo Castilla López
David Coral Morral
Escola Pia de Catalunya (Joan Prat
Armadans)
Eva Ferrer López
Javier Nadal Ariño
José Menéndez Cabrera
Lucía	Lafita	Torres
María Herrero Pidal
Nora de Liechtenstein
Pedro León y Francia Ramos

CONSELL ASSESSOR
A 31 de desembre de 2019

Presidenta  María Herrero
Membres  Ana Vallés

Arturo Pinedo 
Coloma Armero
Concha Yoldi
Enrique Giró
Francisco Mesonero
Ignacio Gil-Casares
Leticia Espinosa de los Monteros
Pau Guardans
Paula	Toledano

Salvador Mas de Xaxás RovellatFundador i 
president 
d’honor 
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02
CARTA DEL 
PRESIDENT
Hauria	d'obrir	aquesta	memòria	parlant	de	l'any	2019,	de	les	fites	que	hem	aconseguit	entre	tots,	del	llança-
ment d'un nou pla estratègic que continua apostant per la innovació per aconseguir que l'ajuda als joves més 
desafavorits acabi esdevenint una porta d'entrada al món laboral i al seu desenvolupament social, però quan 
escric aquestes línies, el món del 2019 ja queda lluny, molt lluny. 

La pandèmia del coronavirus ha canviat l'ordre de prioritats, ens ha obligat a reaccionar sobre la marxa i a 
adaptar-nos a una nova realitat que, en algunes qüestions, canviarà per sempre els nostres hàbits de formació 
i treball, i en d'altres, ens ha exigit adaptar-nos a una situació d'emergència social i econòmica que ha sacsejat 
tota la societat, però de manera més forta les persones més vulnerables, entre elles el col·lectiu jove amb qui 
treballem a la Fundació Èxit.

Sense temps per perdre, vam anar adaptant tots els projectes per aconseguir que el pont entre l'empresa i 
els joves no s'enfonsés. Els dos sectors estan especialment castigats: un per la manca d'activitat econòmica i, 
en conseqüència, l'altre per la manca d'oportunitats laborals. Si a curt termini vam adaptar l'estratègia a les 
necessitats,	la	mirada	a	l'horitzó	immediat	ha	d'incorporar,	també,	una	dimensió	més	reflexiva	sobre	com	adap-
tar-nos als nous temps. Perquè és probable que haguem de viure amb la incertesa d'un virus que circula i que 
pot tenir pics d'infecció temporals mentre no hi hagi tractament o vacuna.  

Per	a	molts	sectors	significarà	un	canvi	en	la	manera	de	treballar.	Per	a	Èxit	també.	Bona	part	de	la	formació	en	
línia	ha	arribat	per	quedar-se.	Garantir-ne	la	qualitat	significa	acompanyar	el	canvi	amb	noves	metodologies	i	
assegurar, a més, que entre els sectors de joves de més risc, la bretxa digital es redueixi, enlloc de dur-los cap a 
l'abisme. La digitalització també ens permet arribar a més persones en un moment crític en què la crisi del mer-
cat laboral requerirà una formació i capacitat d'adaptació més bones. Per això, multiplicar l'impacte ens ha dut 
a pensar en la formació de formadors d'altres entitats, fundacions i actors socials als quals traslladar coneixe-
ment	i	metodologia.	En	definitiva,	tanquem	un	any	ple	d'il·lusions,	però	que	ja	queda	lluny.	Obrim	un	nou	cicle	
amb la mateixa il·lusió i afany, on l'impacte pel qual cada any agraïm el vostre suport, serà encara més rellevant.

Rafael Vilasanjuan
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03
CARTA DEL 
DIRECTOR
Seguint	la	reflexió	del	nostre	president,	és	impossible	parlar	del	2019	sense	tenir	en	compte	l'impacte	d'aquesta	
nova crisi. I ressalto això de "nova crisi" perquè molts dels joves que arriben a Èxit ho fan amb 16 anys, la qual 
cosa vol dir que viuen en una crisi del sistema des dels 4 anys. El col·lectiu de joves i les seves famílies no havien 
sortit	encara	de	"l'altra	crisi"	 i	 ja	es	troben	de	ple	en	aquesta	que	ens	deixa	l'emergència	sanitària	de	la	CO-
VID-19.	Alguns	ens	preguntem	si	no	serà	el	sistema,	el	que	està	en	crisi.	I	això	ens	porta	a	una	reflexió	profunda	
i interpel·ladora: com els afectarà i què podem fer (tu i jo, nosaltres) per ajudar-los?

A Èxit creiem que aquests temps seran especialment durs per als i les joves, perquè afectarà especialment sec-
tors (hostaleria i retail), que havien fet de salvavides laboral en la crisi anterior, amb un model de contractació 
sovint	qüestionable	però	que,	al	cap	i	a	la	fi,	permetia	una	entrada	"ràpida"	al	mercat	laboral.	Ara	no	serà	així.	
Previsiblement s'accentuarà encara més, si és possible, la polarització del mercat laboral, caldrà més formació 
per	entrar	a	treballar	i	ens	caldrà	identificar	molt	més	ràpidament	noves	vetes	de	mercat	per	donar	a	conèixer	
al col·lectiu jove.

Es tracta d'un repte que va molt més enllà dels joves i les joves, és un repte col·lectiu i una oportunitat per 
apostar per nous sectors estratègics que requeriran una pedrera de professionals ben formats. Nosaltres ho 
resumim amb el #RepteE3 (Èxit Escolar i Empresa). Són dues cares de la mateixa moneda: només aconseguint 
l'Èxit	Escolar	d'aquesta	generació	de	joves	existiran	els	perfils	que	necessitaran	les	Empreses	del	futur,	assegu-
rant així la seva ocupabilitat. 

Per descomptat, aquest repte de què us parlo és compartit, ja que volem sumar empreses que apostin pel futur 
d'aquesta generació de joves que ens neguem a donar per perduda i al qual també volem sumar persones com 
tu. Acceptes el repte?    

Nacho Sequeira
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04
MISSIÓ, VISIÓ 
I VALORS

MISSIÓ
1

Reduir l’abandonament 
educatiu primerenc de joves 
en situació de vulnerabilitat 
social mitjançant projectes 
formatius innovadors i 
escalables que conformin un 
itinerari i que aportin valor 
afegit a les empreses, 
potenciïn el treball en xarxa i 
promoguin la inserció laboral.

Confiança en les persones joves
Igualtat d’oportunitats
Innovació
Sostenibilitat
Professionalitat
Pont entre el món social i
el món empresarial
Treball en xarxa
Diversitat

Aconseguir que les persones joves en 
situació de vulnerabilitat siguin el centre 
d’un ecosistema en el qual el sector 
empresarial, el sector social i l’Adminis-
tració pública uneixin esforços per 
dissenyar conjuntament itineraris 
formatius que maximitzin les seves 
possibilitats d’inserció laboral.

VISIÓ
2

VALORS
3
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L’objectiu de la Fundació Èxit és ser un pont entre el sector edu-
catiu i social i el món empresarial. A través dels projectes Coach, 
eDuo, Formació a Mida i Yob*, ens centrem en les diferents fases 
de l'itinerari estàndard d'inserció laboral del col·lectiu jove:  orien-
tació, especialització i inserció. 

Aquests projectes destaquen pel seu alt component innovador i 
per ser win-win: les persones que hi participen milloren els seus 
estudis i la seva ocupabilitat i les empreses milloren les seves po-
lítiques de RSC i RH. Així mateix, les entitats socials i educatives 
impacten positivament en la seva oferta formativa connectant-la 
amb la realitat de l'ocupació.

Per posar el focus en les oportunitats d'un mercat laboral canviant 
i connectar-les amb les necessitats de la població jove, al llarg del 
2019	vam	començar	a	explorar	i	apostar	per	sectors	com	el	tecno-
lògic i el de les energies renovables, tot posant en marxa l'itinerari 
d'energia, un sector amb un gran potencial en termes d'inserció 
laboral de la població jove en situació de vulnerabilitat. 

*Les dades de participació que s'indiquen als projectes de la Fundació 
Èxit fan referència a dades del curs acadèmic 2018/19.

05
ACTIVITAT
2019
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llançament

2020-21

FASE 1: ORIENTACIÓ
ITINERARI ÈXIT

nou
projecte

Peer mentoring
Desarrollo de 
competencias

ITINERARI DE 3 ANYS

+
Mentoring
Coaching Mentoring

Reptes educatius
Masterclass

FASE 2: ESPECIALITZACIÓ FASE 3: INSERCIÓ

Centre
educatiu

1r any Cicle Formatiu 
Grau Mitjà

Empresa
Voluntariat 
corporatiu

+
Mentoring

Desenvolupament competencial
Creació de marca personal

Centre 
educatiu

2n any Cicle Formatiu
Grau Mitjà 

Empresa
Voluntariat 
corporatiu

+
Projecte 

Projecte Projecte 

Empresa
Voluntariat 
corporatiu

Centre
educatiu
FB Bàsica
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ITINERARI ÈXIT
INSERCIÓ FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ

Formació tècnica
Desenvolupament competencial

Pràctiques en empresa

FaMExit
Certificats de Professionalitat (CP) 
i Punts Formatius Incorpora (PFI)

Centre 
formatiu

Entitat social

Per al col·lectiu de joves que té la 
necessitat d’accedir al mercat laboral el 

més aviat possible, tenim el Projecte 
Formació a Mida. 

Empresa
Voluntariat 
corporatiu

+

ENTRE 2 I 
6 MESOS

¡FAST 
TRACK!

Projecte 
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05.1 ELS NOSTRES
PROJECTES
5.1.1 PROJECTE COACH

ORIENTACIÓ
EL CONEIXEMENT ÉS EL PRIMER PAS

Vegeu el vídeo del Projecte Coach.

El Projecte Coach és una iniciativa de voluntariat cor-
poratiu per orientar i motivar els joves en situació de 
vulnerabilitat social que provenen d’una experiència 
de fracàs escolar.

S’adreça	a	empreses socialment responsables que 
vulguin involucrar el personal de l’empresa en una ac-
ció solidària concreta, durant un temps limitat i amb 
uns resultats assegurats. 

Per fer-ho, formem el voluntariat corporatiu en tèc-
niques de coaching i mentoring perquè puguin aju-
dar aquestes persones joves que cursen FP bàsica a 
conèixer el món de l'empresa per dins, a descobrir la 
seva vocació i, sobretot, motivar-los perquè continu-
ïn amb la seva formació.

https://www.youtube.com/watch?v=MiW7NvDlsN8
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L’opinió del col·lectiu jove

L’opinió del voluntariat corporatiu

valora positivament 
la participació 
de l’empresa

88%

aprova 
el curs

82%El
millora la seva 
autoestima

89%El
coneix com 
funciona l’empresa 
per dins

86%El

valora 
positivament 
l’experiència

96%El El
considera que ha 
millorat alguna 
de les seves 
competències directives

95%El

Territoris d’actuació

Sevilla

Barcelona

Alacant
Granada

València
Madrid

Palma

Saragossa

El  75% dels joves i
de les joves continua 
formant-se després del 
projecte*

EL PROJECTE EN XIFRES
En el curs 2018/19

empreses
85

persones voluntàries 
d'empresa

673

entitats
educatives

77

613
Hi han participat

joves

*Dades de trucades efectuades a joves participants en el curs 2018-19 (1 any després d'acabar).
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EL PROJECTE                              EN XIFRES
En el curs 2018/19

empreses
85

persones voluntàries 
d'empresa

673

entitats
educatives

77

613
Hi han participat

joves

*Dades de trucades efectuades a joves participants en el curs 2018-19 (1 any després d'acabar).
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ASPECTES RELLEVANTS DEL 2019 
En la modalitat Projecte Coach In Company, s'han 
dut a terme quatre edicions de Banco Santander 
d'àmbit territorial: Barcelona, Madrid (seu Luca de 
Tena),	 Granada	 i	 Palma	 (novetat	 en	 aquestes	 dues	
últimes ciutats), a més de les dues edicions que de-
senvolupem habitualment a la Ciutat Financera de 
Madrid.

També	vam	arribar	per	primer	cop	a	Bilbao	a	través	
de les edicions in Company de Coca-Cola European 

Partners i vam dur a terme el projecte a les seves seus 
de Madrid, Barcelona i Sevilla per segon any consecu-
tiu. A més, el 2019 vam renovar l'acord amb la Fun-
dació Coca-Cola per desenvolupar el Projecte GIRA 
jóvenes i oferir oportunitats formatives que millorin la 
seva entrada al món laboral.

En	l'equip	col·laborador	extern,	hem	reforçat	la	nostra	
feina a Saragossa amb la incorporació d'Isaac Sierra, 
coach	certificat.
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Com a resultat del nou paradigma laboral i econòmic 
sorgit a partir de la crisi de 2011, ens vam centrar en la 
tasca que el col·lectiu jove aconsegueixi, com a mínim, 
uns estudis de Formació Professional de Grau Mitjà 
que els garanteixi una inserció laboral de qualitat.

Durant aquests anys, en el Projecte eDuo hem tre-
ballat	 amb	 centres	 d’FP	 en	 un	 model	 d'alternança	
formació a l'escola/formació a l'empresa, amb l’objec-
tiu de reduir l’elevada taxa d'abandonament que es 
produeix sobretot durant el primer any de Grau Mitjà 
(entre el 30-50%). 

També	 hem	 introduït	 durant	 el	 primer	 any	 de	 l'FP	
l’aprenentatge	per	reptes,	que	ha	actuat	com	a	fil	con-
ductor de la intervenció de les empreses i ha format 
l'alumnat a través de masterclasses i sessions de men-
toria grupal.

ESPECIALITZACIÓ
A L'EMPRESA DES DEL 
PRIMER DIA 

Vegeu el vídeo de la 1a Promoció del Projecte 
eDuo en Grau Mitjà en Electrònica i Electricitat i 
Mecanitzat

5.1.2 PROJECTE EDUO 

https://www.youtube.com/watch?v=mwJuKtMK2yA
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EL PROJECTE EN XIFRES

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

91% El
d’aquests joves i 
aquestes joves continua 
formant-se en la 
mateixa especialitat*

83%

Territoris 
d’actuació

entitats 
socials i 
educatives

17
empreses
13179

Hi han participat

joves

Madrid

Barcelona

Granada

*Dades de trucades efectuades a joves participants en el curs 2018-19 (1 any després d'acabar).

En el curs 2018/19
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17 33

26

79

24

joves joves

joves

joves

joves

INSTAL·LACIONS DE 
TELECOMUNICACIONS

FABRICACIÓ 
MECÀNICA

FUNDACIÓN MAHOU 
SAN MIGUEL
ESPECIALITAT
Tècnic/a	en	servei	de	
restauració i ajudant de 
sala

DESIGUAL AXA
ESPECIALITAT
Activitats 
comercials

ESPECIALITAT
Carrosseria

CENTRE 
EDUCATIU
INS Mare de Déu 
de La Mercè

CENTRE 
EDUCATIU
Escola	del	Treball

CENTRE 
EDUCATIU
Escola	del	Treball

CICLES DE GRAU MITJÀ DEL PROJECTE EDUO
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ASPECTES RELLEVANTS DEL 2019 
L'any 2019 ha estat clau per al projecte eDuo, ja que 
ha permès executar la metodologia durant tot un curs 
complet i així recollir i contrastar resultats i implemen-
tar millores de cara al curs 2019/2020. 

A Barcelona hem continuat treballant amb l'alumnat 
de	 l'Escola	del	Treball	del	Grau	en	 Instal·lació	de	Te-
lecomunicacions i Fabricació Mecànica i amb l'INS La 
Mercè amb el Grau de Carrosseria. Paral·lelament, a 
Madrid, destaquem l'acord a què hem arribat amb la 
Fundació Bankia per la Formació Dual i l'IES Francisco 
Tomás	y	Valiente	per	llançar,	durant	el	curs	2019/20,	
un	projecte	pilot	en	el	sector	de	l'eficiència	energètica	
i les energies renovables.

També	 hem	 continuat	 desenvolupant	 el	 projecte	
"Creamos	Oportunidades"	de	Fundación	Mahou	San	
Miguel on, en col·laboració amb l'Escuela de Hoste-
lería	y	Turismo	Simone	Ortega,	 l'Escuela	Superior	de	
Hostelería	y	Turismo	de	Madrid	i	el	CPIFP	Hurtado	de	
Mendoza de Granada, hem continuat treballant amb 
l'alumnat de primer curs de Grau Mitjà. Així mateix, 
enguany hem tingut una nova promoció d'estudiants 
de GM Dual amb tres centres educatius i la participa-
ció de Desigual.

Agraïm la col·laboració de JP Morgan Chase Foundati-
on i de la Fundació Privada Nous Cims per continuar 
apostant pel projecte durant aquest 2019.
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5.1.3 PROJECTE FAM

Cada cop és més important que els joves i les joves es 
puguin formar si volen accedir a una feina de qualitat, 
però no totes les persones que hi participen poden 
cursar una Formació Professional de Grau Mitjà de 
dos anys de durada. En alguns casos, les circumstàn-
cies personals o familiars fan necessari un itinerari 
més ràpid i per a aquests casos vam dissenyar la For-
mació a Mida. 

És un projecte en què dissenyem una formació junta-
ment amb una empresa (o grup d’empreses) perquè 
estigui perfectament alineada amb les necessitats del 
mercat laboral, maximitzant així les possibilitats de 
contractació posterior.

FORMACIÓ
ESPECIALITZACIÓ EN TEMPS RÈCORD 
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EL PROJECTE                          EN XIFES

Territoris 
d’actuació

entitats socials 
i educatives

72

*Dades de trucades efectuades a joves participants en el curs 2018-19 (1 any després d'acabar).

empreses
34

El
dels joves i les 
joves ha tingut 
una experiència 
laboral*

68% El
dels joves i les 
joves que treballen 
es dediquen a 
l'especialitat 
escollida en el 
Projecte FaM*

64% El
de les persones 
van ser contrac-
tades a l’empre-
sa de la Forma-
ció a Mida*

36%

Madrid

Barcelona

Bilbao

Burgos

persones voluntàries 
d'empresa

23233
Hi han participat

joves

FaMExit
En el curs 2018/19
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ASPECTES RELLEVANTS DEL 2019 
Com a novetat, hem posat en marxa la primera edi-
ció	 de	 "Embellece	 tu	 futuro",	 un	 projecte	 de	 L'Oreal	
compromès amb la creació d'oportunitats d'integració 
social a través de formació especialitzada en el sector 
de la bellesa. 

També	hem	donat	continuïtat	als	certificats	de	profes-
sionalitat "Creamos oportunidades en Hostelería" de 

Fundación Mahou San Miguel a Barcelona, Bilbao, Bur-
gos, Madrid i Granada.  

A més a més, vam poder dur a terme una nova edi-
ció	del	Certificat	de	Professionalitat	en	Neteja	d'Espais	
Oberts	 i	 Instal·lacions	 Industrials	 amb	CLD	 (Sorigué),	
ampliant les oportunitats formatives i d'ocupació per 
als joves i les joves en situació de vulnerabilitat. 
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5.1.4 PROJECTE YOB 

El Projecte Yob és	un	mòdul	de	dos	mesos	adreçat	
a joves, on, amb l'ajuda del voluntariat corporatiu, es 
fa un entrenament intensiu en el qual s'aprèn a po-
sicionar les candidatures en processos de selecció i 
començar	a	crear	una	xarxa de contactes. La meto-
dologia està basada en les competències transversals 
i té com a objectiu desenvolupar habilitats i capaci-
tats més enllà del currículum formatiu, que permetin 
aconseguir els objectius professionals. 

Amb l'ajuda del voluntariat corporatiu i el suport de 
la Fundació Èxit, les i els joves practiquen com dur a 
terme entrevistes de feina a través d'Speed Datings, 
comencen a desenvolupar la seva marca personal i a 
crear i tenir cura d'una xarxa de contactes, elements 
clau per entrar i mantenir-se en un mercat laboral lí-
quid i relacional com l'actual. 

INSERCIÓ
CONVERTIR-SE EN EL MILLOR PROFESSIONAL
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Territoris 
d’actuació

entitats socials 
i educatives

43

*Dades de trucades efectuades a joves participants en el curs 2018-19 (1 any després d'acabar).

empreses
17

Madrid

Barcelona

Granada

Málaga

Palma

persones voluntàries 
d'empresa

49231
Hi han participat

joves

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

70% El
d’aquests joves i 
aquestes joves ha 
signat un contracte 
de més de 6 mesos*

30%

EL PROJECTE EN XIFRES
En el curs 2018/19
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ASPECTES RELLEVANTS DEL 2019 
Durant el 2019 hem continuat desenvolupant el Pro-
jecte Yob a Barcelona i a Granada. A la ciutat comtal, 
amb alumnat del FPGMII de Carrosseria de l'IES Mare 
de Déu de la Mercè, on, gràcies a la col·laboració 
d'AXA	Todo	Corazón,	han	participat	4	persones	volun-
tàries d'empresa i 9 joves. En el cas de Granada, vam 
dur a terme el projecte amb 14 estudiants d'FPGMII 
de	l'Esculea	de	Hostelería	y	Turismo	de	Granada,	CPI-
FP Hurtado de Mendoza i juntament amb la Funda-
ción Mahou San Miguel a través del projecte “Creamos 
Oportunidades	en	Hostelería”.

Durant el mes d'abril de 2019, vam presentar una for-
mació de formadors a un total de 12 docents de 5 cen-
tres de la Comunitat de Madrid. L'objectiu d'aquesta 
presentació era fer una proposta al professorat en 

identificació	 i	 desenvolupament	 de	 competències	
perquè coneguessin, de primera mà, la metodologia 
que utilitzem amb les i els joves i que poguessin, així, 
posar-ho en pràctica posteriorment a l'aula amb el 
nostre acompanyament i seguiment.

Finalment, els dos centres educatius de Madrid (IES 
Tetuán	de	las	Victorias	i	IES	Francisco	Tomás	y	Valien-
te) el van dur a terme a les seves aules el 2020, amb 
30	 joves	de	segon	any	de	Grau	Mitjà	en	Tècnic/a	de	
Gestió Administrativa.

Per últim, hem dut a terme quatre Speed Datings amb 
Coca-Cola European Partners a Barcelona, Bilbao, Ma-
drid i Sevilla i un Speed Dating amb Coca-Cola Iberia a 
la seva seu de Madrid.
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5.1.5 EXIT TEAM UP!  

Ha	estat	un	any	de	 grans	 avenços	 en	 la	 creació	 i	 el	
desenvolupament de la Comunitat Alumni Exit 
Team Up!

En primer lloc, amb la celebració de dos sopars amb 
18	joves	alumni,	on	es	van	definir	quines	serien	les	4	
iniciatives (dues liderades per joves i dues proposades 
des de la Fundació Èxit) que es duran a terme durant 
el	curs	2019/20.		També	vam	organitzar	una	formació	

impartida per Llorente & Cuenca sobre portaveus i 
oratòria en públic, en què van participar 7 joves alum-
ni. L'objectiu era preparar-los per poder ser portaveus 
de la comunitat i de les activitats de la Fundació Èxit.  

El darrer trimestre de l'any vam contactar amb dues 
consultories, Marges i Jocs al Segon, amb l'objectiu de 
dissenyar, durant el 2020, la governance de la comuni-
tat	Èxit	Team	Up!	juntament	amb	els	i	les	alumni.	



MEMÒRIA 2019 37

INICIATIVES
SUPER MAMIS  
Liderada per les Èxit alumni Mayelin Espinal i Miche-
lle	López	i	finançada	per	Unilever,	la	iniciativa	té	com	
a objectiu facilitar i millorar la situació de famílies en 
situació de vulnerabilitat. A través del desenvolupa-
ment personal i laboral de mares i pares, la proposta 
s'enfoca	a	millorar	la	criança	dels	fills	i	filles.		

EN FORMA  
Iniciativa en fase de disseny, impulsada per l'alumni 
Shahid Ashraf i orientada a millorar la integració social 
de persones joves tutelades i extutelades a través de 
l'esport. 

AMBAIXADORS ÈXIT  
Accions que busquen capacitar alumni com a re-
presentants dels nostres projectes de formació. A 
aquestes persones, se les formarà en tècniques d'sto-
reytelling, oratòria i contactes amb els mitjans de co-
municació.

OFERTES ÈXIT  
A través de les nostres xarxes socials i de grups de 
difusió de WhatsApp, des de Fundació Èxit vam crear 
un canal de comunicació obert i dinàmic, que permet 
compartir ofertes formatives i de feina amb els joves 
i les joves alumni. 
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5.1.6 IMPACTE DELS NOSTRES 
PROJECTES 
Durant el curs 2018/2019

1.256joves han participat en els nostres projectes:

792 464

FaMExit

han participat en els 
projectes amb 
objectiu continuïtat 
d'estudis 

i el 77% ha continuat 
formant-se després de 
passar pel programa

han participat en els 
projectes amb 
objectiu inserció 
laboral

i el 50% ha tingut 
una experiència 
laboral en els 12 mesos 
posteriors a la 
finalització del curs



MEMÒRIA 2019 39



40 MEMÒRIA 2019

05.2 PROJECTES 
PARTICULARS
5.2.1 PROJECTE PASSWORK

Identificar y experimen-
tar un modelo eficaz de 

intervención con 
jóvenes que permita su 

replicabilidad

Promover el 
retorno al 

sistema educativo 
reglado 

postobligatorio

Mejorar la emplea-
bilidad facilitando la 
inserción laboral y la 
consolidación en el 

mercado laboral

El Projecte PASSWORK és una proposta liderada 
per Fundació Adsis i Fundació Èxit, amb el suport del 
Servei	d’Ocupació	de	Catalunya	 (SOC)	 i	el	Fons	Soci-
al Europeu, que s’emmarca en l’Estratègia Europea 
d’Ocupació	2015-20	de	Garantia	Juvenil,	en	la	línia	de	
programes	de	“Noves	Oportunitats”.	

La unió de les dues entitats es fa per impulsar un mo-
del d’atenció sociolaboral a joves que incorpori les 
senyes d’identitat pròpies de totes dues: experiència 
amb el col·lectiu de joves en situació de vulnerabilitat 
i implicació de l’empresa en el procés formatiu dels 
joves i les joves.
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Vegeu	el	vídeo	del	Projecte	#PASSWORK.	

*A 31 de desembre de 2019. Dades provisionals. 
Es tracta d'itineraris formatius que continuen després de desembre de 2019

Més informació a
www.projectepasswork.org

1.037
persones joves han 
rebut atenció*

388
persones joves han 
participat en alguna 
formació certificada*

383

197

persones joves han 
rebut orientació*

36
formacions 
efectuades*

EL PROJECTE #PASSWORK EN XIFRES

empresas han participat en 
alguna acció formativa* 

En el curs 2018/19

http://www.projectepasswork.org
https://www.youtube.com/watch?v=mATFqlvMfKM&t=4s
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Des de la posada en marxa el 2006, hem participat 
en el programa d'intermediació laboral Incorpora de 
“la	Caixa”.	El	seu	objectiu	és	fomentar	la	integració	de	
persones	amb	dificultats	per	 accedir	 al	món	 laboral	
i les seves activitats abasten tot el territori nacional.  
Durant el 2019, la Fundació Èxit ha atès 392 joves, 
s'han gestionat 138 ofertes de feina i s'han facilitat 
138 insercions a joves que cercaven feina activament. 

D'altra banda, hem establert sis Punts Formatius In-
corpora (PFI): 

1PFI	en	Comerç	i	Venda	En	línia	(Desigual	i	FNAC)
2 PFI d'Auxiliar de RH i Administració 
1 PFI en Auxiliar de Vendes

En total, 75 joves han participat en els Punts Forma-
tius Incorpora, i d'aquests, 21 han trobat feina en 
acabar la formació. Les empreses s'han implicat i han 
col·laborat en la impartició de sessions formatives i 
en el desenvolupament de continguts competencials 
i tècnics.

5.2.2 PROGRAMA INCORPORA 
DE “LA CAIXA”

Més informació a www.incorpora.org

http://www.incorpora.org
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5.2.3 PROGRAMA LÀBORA 

El 2014 es va posar en marxa 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 Catalunya) i Creu Roja, i del teixit empresarial de 
la ciutat. Des de l’inici del programa i durant el 2019, 
la Fundació Èxit ha participat de manera activa en el 
Programa	 Làbora,	 específicament	 en	 l’àrea	 de	pros-
pecció.

Més informació de la web 
del programa Làbora

El 2019

2.634 459

213

Contractes Igual o més 
de 6 mesos

938 1.696

89 129

Contractes per gènere Tipus de jornada
Homes Dones

Fundació Èxit:

*Contribució de la Fundació Èxit al programa Làbora.

1.371 1.263

116 97

Completa Parcial

Fundació Èxit:Fundació Èxit:*

111
Fundació Èxit:* * *

https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/ca/labora/presentacio
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05.3 TREBALL EN 
XARXA

D'acord amb la línia establerta en el Pla Estratègic, 
continuem apostant pel treball en xarxa amb altres 
entitats (tant	instituts	com	ONG)	per	poder	oferir	al	
col·lectiu jove itineraris	 formatius	eficaços	 i	efectius. 
En el nostre cas, defensem fermament el treball en 
xarxa "especialitzat": busquem entitats enfocades a la 
formació a l'aula i que valorin enormement els projec-
tes de voluntariat corporatiu que apropen les perso-
nes joves a la realitat del món empresarial, comple-
mentant així la seva feina amb els nostres projectes.

Un	any	més,	posem	en	relleu	la	feina	desenvolupada	
en plataformes com Juntos por el Empleo, la Coordi-
nadora de Mentoría Social, ECAS, l'Asociación Españo-
la de Fundaciones o la Red Joven y Empleo. Com a 
novetat, el 2019 ens hem incorporat a Voluntare, una 
xarxa internacional per a la promoció del voluntariat 
corporatiu a Europa i Llatinoamèrica.

Així mateix, cal destacar la col·laboració amb les admi-
nistracions públiques en les conselleries d'Educació i 
Ocupació.	Un	bon	 reflex	d'aquestes	 sinergies	va	 ser	
la reunió amb la ministra d'Educació i Formació 
Professional, Isabel Celaá, juntament amb 11 fun-
dacions més compromeses amb l'FP. La trobada va 
servir per iniciar una gran	aliança	per	a	l'actualització	
de la Formació Professional a mitjà termini, amb un 
pla	de	treball	concret	per	unir	els	esforços	de	totes	les	
organitzacions implicades.

Un	altre	bon	exemple	és	la	trobada	a	Sevilla	amb	CE-
CE-Andalucía, representats de l'Administració pública 
i empreses compromeses amb el col·lectiu jove en si-
tuació de vulnerabilitat, una cooperació obtinguda al 
llarg de l'any a través del treball en xarxa.  
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5.3.1 XARXES EN QUÈ 
PARTICIPA LA FUNDACIÓ ÈXIT 



46 MEMÒRIA 2019

06 
PERFIL DELS 
JOVES I LES JOVES

Procedència

El 20191.639 joves han participat en els nostres projectes

1.256

Gènere

homes
59%

dones
41%

joves en els projectes:

325 joves en el Projecte PASSWORK

FaMExit

Espanya
63%

Amèrica
Llatina

23%

Àfrica
del Nord

9%

Àfrica 
subsahariana

1% Europa
Occidental

2%
Àsia

2%
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07 
VOLUNTARIAT

VOLUNTARIAT CORPORATIU A TRAVÉS DELS PROJECTES:

Vegeu el vídeo Soledad Cobo, voluntària corporativa 
de	KPGM:

Vegeu el vídeo María José Menduiña, voluntària 
corporativa	de	KPMG:

10673 49 23

El 2019 han dedicat el seu temps a treballar amb la 
Fundació Èxit, 24 voluntaris i voluntàries. Agraïm, 
tant a les persones que fa anys que ens acompanyen 
com a les que acaben d'arribar, la seva feina, il·lusió i 
dedicació, ja que han estat imprescindibles per desen-
volupar els nostres projectes. Moltíssimes gràcies! 

Adelaida Aliaga, Abel Aranda, Albert Ayza, Alejandra 
Díaz Royuela, Ángela Borja, Bito Cels, Brittany Artea-
ga, Christine Roiron, Claudia Romero, Elena Cuadra-
do, Emily Gutiérrez, Enrique Romans, Héctor Domín-
guez Jiménez, Isabel Verdejo, Jaime Fernandez, Juan 
Manuel Álvarez, Juan Pérez Rodríguez, Llanos Puerto, 
Mar Molina Ruiz (Imagen en acción), María Eugenia 
Serrano, Marga Pérez Baño, Melisa Hernandez, Natxo 
Velasco i Patricia Hernández.

https://www.youtube.com/watch?v=TYl-ur5mkoc&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=oeRB1vaCANw&t=90s
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08 
COMUNICACIÓ 
I ACTES 
#EXITSTORIES

Vegeu el vídeo de la #ExitStory de l'Ángela. Vegeu el vídeo de la #ExitStory de la Libertad:

Vegeu el vídeo de la #ExitStory d'en Paulino: Campanya de sensibilització basada en testi-
monis de joves Èxit a través de correu electrò-
nic i xarxes socials. 

Si encara no les has vistes, descobreix les his-
tòries	d'en	Paulino,	l'Ángela	i	la	Libertad!		

https://www.youtube.com/watch?v=HYm2xEpLBwI&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=PipyCiRbGHY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=scXfMaPp2z8
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ESMORZAR “VOLS CONÈIXER EL TREBALLADOR DEL FUTUR?”
Trobada	interactiva	entre	empreses	i	joves	per	poder	
compartir somnis, inquietuds, obstacles i prioritats. 
Crear un espai d'escolta activa entre diferents actors 

és part de l'ADN del nostre Pla Estratègic 2018-21, en 
el qual la visió del col·lectiu jove és clau per marcar 
objectius. 

Vegeu el vídeo de l'esdeveniment

https://www.youtube.com/watch?v=dXPpVSFNjW0&t=10s
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LLANÇAMENT DEL NOU MODEL EDUO
A través d'una campanya audiovisual, mostrem com 
l'alumnat va presentar les seves propostes de reptes 
educatius per reduir l'abandonament escolar i con-
nectar els i les estudiants de Grau Mitjà amb les em-

preses	 que	 busquen	perfils	més	 tècnics,	 equilibrant	
així el desajust que hi ha entre oferta i demanda al 
mercat laboral.

Vegeu	el	vídeo	de	la	campanya	“Nou	model	eDuo”.	

https://www.youtube.com/watch?v=O3Lz-BMFzWg&t=10s
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EL DÍA ANTES
“El	Día	Antes”	 és	una	 sèrie	de	 vídeos	protagonitzats	
per Èxit alumni, que treballen les competències trans-
versals i la seva importància de cara al món formatiu 

i laboral en un to dinàmic i entretingut. S'envien als i 
les joves en la jornada prèvia a impartir la sessió de 
competències a l'aula. 

El Día Antes | Disposició a l’aprenentatge segons 
Moha

El Día Antes | Gestió de les emocions segons 
Mayelin:

El Día Antes | Organització segons Riana

El Día Antes | Adaptabilitat segons Félix  

https://www.youtube.com/watch?v=ezAVBVnFWTI&list=PLZ-9LX8t_n_g6Y9TCubE40rn9xdyDO09z
https://www.youtube.com/watch?v=GWpLXmNPBNs&list=PLZ-9LX8t_n_g6Y9TCubE40rn9xdyDO09z&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=5FU7cmZVxyo&list=PLZ-9LX8t_n_g6Y9TCubE40rn9xdyDO09z&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=OnV9x5uXp38&list=PLZ-9LX8t_n_g6Y9TCubE40rn9xdyDO09z&index=4
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CONEIX EL NOSTRE DIA A DIA! SEGUEIX-NOS!

A les xarxes socials continuem creixent en nombre de 
seguidors i engagement, tenint en compte els objectius 

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

followers

90.499
pàgines vistes a

www.fundacionexit.org

6.512
fans
6.306

1.907

followers

followers

4.305

visualitzacions
9.039

Facebook

Twitter

Instagram

Linkedin

Youtube
*Dades a 31 de desembre de 2019.

https://fundacionexit.org/?lang=ca
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APARICIONS EN MITJANS DE COMUNICACIÓ

JORNADES

Al llarg del 2019 hem aparegut en 110 ocasions 
en diferents mitjans de comunicació, en premsa escrita i 
audiovisual d'àmbit nacional.

Vegeu tots els 
impactes en mitjans 
de comunicació

Vegeu totes les jornades en 
les quals hem participat 

Jornada “Experiencias compartidas, Congreso Naci-
onal	RS”	organitzada	pel	Govern	de	l'Aragó	i	el	Foro	
ResponsabilizarRSe

Jornada	“Punto	de	Voluntariado	Corporativo”	orga-
nitzada per Voluntare 

Jornada	“III	Jornada	de	Networking	Espai	Làbora	”or-
ganitzada per l'Ajuntament de Barcelona

Jornada “Voluntariado Corporativo en el ámbito lo-
cal”	organitzada	per	la	Diputació	d'Alacant

Vegeu el reportatge 
d'Antena3

Vegeu l'article de 
El Periódico

Vegeu l'article de 
El diario.es

https://www.antena3.com/noticias/economia/espana-es-el-primer-pais-de-la-union-europea-en-tasa-de-abandono-escolar-prematuro_201912265e0527070cf2408069a366d5.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190818/un-proyecto-social-contra-el-absentismo-de-la-fp-7595757
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/crisis-talento-ofertas-jovenes-cubrirlas_129_1178817.html
https://fundacionexit.org/premsa/?lang=ca
https://fundacionexit.org/jornadas-fundacion-exit-2019/
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PREMIS I RECONEIXEMENTS
Premi	 internacional	 CEMEX-Tec	 d'Acció	 Col·abora-
tiva al projecte “Ecosistemes en l'èxit educatiu de 
joves”	 on	 es	 reconeixen	 propostes	 d'alt	 impacte	
en matèria de desenvolupament sostenible, inno-
vació i emprenedoria social concedit pel Centro 
CEMEX-Tecnológico	de	Monterrey	pel	desenvolupa-
ment de comunitats sostenibles.      

Primer	 premi	 a	 la	 “Innovació	 per	 a	 la	 Orientació	
Professional”	 pel	 Projecte	 Coach,	 concedit	 per	
Bosch España. 

Vegeu el vídeo de la iniciativa

https://www.youtube.com/watch?v=zC4bcgohzD0&t=2s
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09 
CAPTACIÓ 
DE FONS 
MÀRQUETING AMB CAUSA

COL·LABORACIONS ESPECIALS

Donatiu de l'1 % de les vendes a través de la web de 
Yurbban Hotels entre gener i juny de 2019.

Presència a la web Colectivosvip.com, a través de la 
qual s'ofereix a les persones usuàries de Colectivos 
Vip col·laborar amb la Fundació Èxit.

Donatiu del 10 % de la venda dels moneders Insert-
coin a les botigues Fnac.

Boda solidària de Raúl González 

Donació dels beneficis del llibre Winners: El méto-
do para ganar clientes en la era de Amazon de Pablo 
Foncillas.

Recaptació del Mercadillo Solidario de Banco San-
tander	a	les	oficines	Luca	de	Tena	de	Madrid	orga-
nitzat	per	SAT.

Participació en una acció de donació de fons de 
SAGE Foundation	mitjançant	una	activitat	de	team 
bulding.

Participació en la subhasta de la Gala Benéfica or-
ganitzada per SAGE Foundation. 

Donació	dels	beneficis	del	Sopar de Gala del Cen-
tro Español de Logística en el marc de les Jornadas 
CEL 2019.
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PARTNERS ESTRATÈGICS 



58 MEMÒRIA 2019

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

PARTNERS
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10 
NOVETATS EN 
ELS ÒRGANS DE 
GOVERN 
El	2019	han	vençut	els	 càrrecs	de	 Javier	Ruiz	 i	Borja	
Oria,	 que,	 després	 de	 dos	mandats,	 han	 considerat	
oportú no continuar, per assegurar així la constant 
renovació del Patronat. Així mateix, han presentat la 
seva renúncia voluntària Yolanda Menal, Paco Prat i 
Félix Bonmatí, tots ells pel canvi de responsabilitats 
en les seves empreses, incompatible amb la possibili-
tat de poder assegurar l'assistència a les reunions. Els 
volem agrair la seva contribució durant aquests anys 
al compliment de la missió de la Fundació.  

Per substituir-los s'han incorporat Blanca Gómez, 
com a experta en Recursos Humans; Eva Ferrer, com 

a	experta	en	l'àmbit	tecnològic;	Lucía	Lafita,	com	a	ex-
perta	 financera	 i	 Ángel	 Pérez	 Pardo	de	Vera,	 com	a	
nou secretari del Patronat.

El tema central debatut en el Patronat en les dues pri-
meres reunions de l'any han estat el disseny i l'apro-
vació del nou Pla Estratègic, així com el seguiment del 
seu desplegament. A la reunió de l'octubre, el tema 
monogràfic	 va	 ser	 el	 projecte	 Exit	 Team	Up!	 (comu-
nitat d'antic alumnat d'Èxit) i per al seu desenvolupa-
ment vam tenir la participació en la reunió de quatre 
Èxit alumni.

Pel que fa al Consell Assessor, la principal novetat del 
2019 ha estat la incorporació d'Ana Vallés, presiden-
ta del Grup Sorigué. En les reunions que s'han fet, el 
Consell Assessor ha ajudat a dissenyar l'estratègia per 

implantar els projectes en els diferents territoris. A les 
reunions hem tingut també la participació de joves 
Èxit, un dels aspectes més valorats pels consellers i 
les conselleres.

PATRONAT 

CONSELL ASSESSOR
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11 
ORGANIGRAMA 
DE L'EQUIP 
PROFESSIONAL
Aquesta ha estat l'estructura de l'equip professional 
de	l'any	2019.	A	més,	hem	tingut	el	reforç	de	joves	del	

Programa	de	Plans	d'Ocupació	del	Servei	d'Ocupació	
de la Generalitat de Catalunya en algunes àrees. 

CONEIX 
L'EQUIP!

https://fundacionexit.org/equip-professional/?lang=ca
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Projectes

Direcció de 
Projectes

Coordinació de 
Projectes

Equip
Tècnic 

Projectes

Aliança i 
filantropia

Responsable 
d'Aliances i 
filantropia

Tècnica
àrea

Aliances i
filantropia

Comunicació

Responsable 
de 

Comunicació

Tècnica de
Comunicació

Administració i 
finances

Direcció 
General

Responsable de 
l’àrea administrativa 

i financera

Equip tècnic
de suport

administratiu
i financer

Desenvolupament 
corporatiu

Direcció de 
Desenvolupament 

corporatiu

Equip tècnic 
Incorpora
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12 
TRANSPARÈNCIA, 
QUALITAT I RENDI-
CIÓ DE COMPTES 
El resultat d’aquest exercici ha estat de

 

La Fundació té una participació del 50 % en dues uni-
ons	temporals	d’empreses	(UTE),	denominades	“Fun-
dación	 Adsis	 y	 Fundación	 Exit	 Unión	 Temporal	 de	
Empresas,	Ley	18/1982	de	26	de	mayo”,	l’activitat	de	
la qual consisteix a desenvolupar el programa “Noves 
Oportunitats	per	a	joves	(expedient	amb	número	de	
referència	SOC-2015-444)	en	el	marc	de	 la	garantia	
juvenil”	i	“Fundación	Adsis	y	Fundación	Exit,	número	
2,	Unión	Temporal	de	Empresas,	Ley	18/1982	de	26	
de	mayo”,	l’activitat	de	la	qual	consisteix	a	desenvolu-
par	el	programa	“Noves	Oportunitats	per	a	joves	(ex-
pedient	 amb	 número	 de	 referència	 SOC-2017-312)	
en	el	marc	de	la	garantia	juvenil”.	

Els imports que es mostren a continuació represen-
ten la participació del 50 % de la Fundació en els ac-
tius	i	passius	i	les	vendes	i	resultats	de	les	dues	UTE.	
Aquests	imports	s'han	integrat	en	el	balanç	i	el	comp-
te de pèrdues i guanys de la Fundació.

En l’exercici 2018-19 
hem ingressat:

El total de despe-
ses ha estat de:

      316.361 €   Projecte Coach 15,2 %
      341.893 €    Projecte eDuo 16,5 %
      310.962 €    Projecte Yob 15 %
      214.315 €    Projecte Yob 10,3 %
      491.689 €				PASSWORK 23,7 %
      198.882 €    Capt. fons 9,6 %
      204.077 €				Adm.	i	finances 9,8 %

35.927 € 2.114.107 €

2.078.180 € 
1.675.221 €

INGRESSOS

DESPESES

DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA

la qual cosa suposa un 
80,6% del total

La despesa en pro-
jectes arriba a:
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2.114.107 € 

39.185 € 173.156 € 

50,1 %
Aportació d’entitats 
privades i empreses  

1.059.985 €

841.781 € 
39,8 % 
Fons públics  

1,9 % 
Donacions de particulars  

8,2 %
Altres  

2.078.180 €

204.077 € 

198.882 € 

80,6 % 
Misió

1.675.221 € 

9,8 % 

Captació de fons  
9,6 %

Administració i finances 

COM OBTENIM ELS NOSTRES INGRESSOS 

COM DISTRIBUÏM ELS NOSTRES FONS  
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ESTATS FINANCERS
Els comptes anuals han estat auditats per EY. Els es-
tats	financers,	amb	el	seu	informe	d'auditoria	corres-

ponent, i la memòria econòmica estan disponibles a 
la pàgina web de Fundació Èxit.

PATRIMONI NET I PASSIU  2018/2019 2017/2018

PATRIMONI NET 240.075 425.738
Fons propis  68.942 33.015

Dotació fundacional / Fons social 48.081 48.081
Dotació fundacional / Fons social 48.081 48.081
Reserves  46.154 46.154
Resultats negatius d'exercicis anteriors (61.220) 107.319
Excedent de l'exercici 35.927 (168.539)

Subvencions, donacions i llegats rebuts  171.133 392.723

PASSIU CORRENT  316.219 182.896
Deutes a curt termini  56.119 909

Deutes amb entitats de crèdit 56.119 909
Creditors comercials i altres comptes per pagar  260.100 181.987

Altres creditors  245.719 181.987
Crèdits amb administracions públiques 14.381 0

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 556.294 608.634

ACTIU  2018/2019 2017/2018

ACTIU NO CORRENT 63.253 111.155
Immobilitzat intangible  42.739 87.538
Immobilitzat material  5.058 10.480
Inversions	financeres	a	llarg	termini	 15.456	 13.137

ACTIU CORRENT 493.041 497.479
Existències  1.333 1.333
Usuaris	i	altres	deutors	de	l'activitat	pròpia	 13.117	 194.050
Deutors comercials i altres quotes per cobrar 325.880 248.186
Inversions	financeres	a	curt	termini	 0	 20
Periodificacions	a	curt	termini	 2.427	 2.352
Efectiu i altres actius líquids equivalents 150.284 51.538

TOTAL ACTIU 556.294 608.634
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COMPTE DE RESULTATS I BALANÇ DE SITUACIÓ
Compte de pèrdues i guanys corresponent a l'exercici anual acabat el 31 
d'agost de 2019. (Expressat en euros)

2018/2019 2017/2018
D'OPERACIONS CONTINUADES
Import net de la xifra de negocis 1.948.979 1.515.874

Quotes	d'associats	i	afiliats	 12.191  16.551
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors 363.017 247.108
Prestació de serveis 611.884 20.935
Subvencions, donacions i llegats imputats al 961.887 1.231.280

Despeses per ajudes i altres (21.269) (44.648)
Ajudes monetàries  (21.269) (44.648)

Altres ingressos de l'activitat 164.872 46.111
Despeses de personal (1.121.458) (1.076.507)
Altres despeses de l'activitat (869.683)  (530.664)
Amortització de l'immobilitzat (62.720) (73.799)
Altres resultats  (2.067) (3.761)

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ  36.654 (167.394)
Ingressos financers 1 0
Despeses financeres (728) (1.145)

RESULTAT FINANCER  (727) (1.145)

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 35.927 (168.539)

INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT 
AL PATRIMONI NET 409.889 467.517

Subvencions rebudes  409.889 467.517

 

Subvencions rebudes  (631.479) (753.352)

excedent de l'exercici 

VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET PER INGRESSOS 
I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL
PATRIMONI NET  (221.590) (285.835)

Consulta l'informe d'auditoria complet

RECLASSIFICACIONS A L'EXCEDENT DE L'EXERCICI (631.479) (753.352)

RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ PATRIMONI
NET EN L'EXERCICI (185.663) (454.374)

https://fundacionexit.org/wp-content/uploads/2020/05/Cuentas-Anuales-Fundaci%C3%B3n-Exit-18-19-2.pdf
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TRANSPARÈNCIA I BONES PRÀCTIQUES

AVALUACIÓ EXTERNA DE PROJECTES 

CERTIFICAT ISO

A més de publicar la destinació i l’origen 
dels nostres fons, ens sotmetem de for-
ma voluntària a l’anàlisi de transparèn-
cia 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	aquelles	ONG	que	
compleixen les seves exigències actuals 

de	transparència	i	eficàcia	en	la	gestió.	
Gràcies al segell, les persones donants 
sabran que la Fundació Èxit centra els 
seus	esforços	en	les	àrees	en	què	té	ex-
periència, 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 al-
tres indicadors.

L'avaluació externa dels nostres projec-
tes és una de les apostes estratègiques 
d'Èxit per als pròxims anys. El 2018 
ja vam iniciar una primera avaluació 
amb Ivalua i aquest 2019 ha estat Re-
d2Red, organització de referència en 
l'avaluació de projectes socials, que 
ha dut a terme una "Avaluació de dis-

seny i implementació dels projectes 
Coach	 i	 eDuo".	 L'informe	 final	 és	 una	
font d'aprenentatge per a la millora 
d'aquests projectes, ja que recull in-
formació quantitativa i qualitativa tant 
de joves, com d'educadors i voluntariat 
corporatiu. 

Un	any	més,	LGAI	Technological	Center,	
S.A.	 (Applus+)	 certifica	 que	 el	 sistema	
de qualitat de la Fundació Èxit és con-

forme	als	requisits	de	la	norma	UNE-EN	
ISO	9001:2015.

Vegeu l'informe de 
transparència i bones 
pràctiques

Vegeu 
el	certificat	
ISO

https://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacion-exit/
https://fundacionexit.org/wp-content/uploads/2018/11/Certificado-Calidad-ISO-ES.pdf


68 MEMÒRIA 2019

13 
OBJECTIUS DE 
DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE
L’any	 2015,	 l’ONU	 va	 aprovar	
l’Agenda 2030 sobre el Desenvo-
lupament Sostenible, que té 17 
Objectius	 de	 Desenvolupament	
Sostenible. L’activitat de la Fun-
dació Èxit incideix directament 
en	els	ODS4,	ODS17	i	ODS8.

*Dades de trucades efectuades a joves participants el 
curs 2018-19 (1 any després que acabessin)

El 50,3% dels i les joves ha tingut 
una experiència laboral després del seu 
pas per la Fundació Èxit.* 

+700 

centres educatius i 
entitats socials

persones voluntàries 
d'empresa

Administracions 
públiques

El 76,9% dels i les joves continua 
formant-se després del seu pas per la 
Fundació Èxit.*

+400

+4.500

+10

Empreses
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14 
COL·LABORA AMB 
LA FUNDACIÓ ÈXIT

*Dades:	Eurostat	gener	2020,	INE	1T	2020

Abans	de	la	crisi	de	la	COVID-19,	un	17,3%*	de	
joves abandonaven els estudis de manera pre-
matura i un 33%* de les persones menors de 
25 anys es trobaven desocupades a Espanya, 
les	pitjors	dades	de	la	UE.	

Ara, el futur de les i els joves es presenta enca-
ra més complex i calen iniciatives i accions que 
ajudin a solucionar aquesta situació.

UNA 
OPORTUNITAT 

POT 
CANVIAR-HO TOT!

Dona de forma 
puntual o fes-te’n soci! 

Ajuda’ns a millorar 
l'ocupabilitat

juvenil i a reduir 
l’abandonament escolar 

prematur.
CLICA PER 
PASSAR A L’ACCIÓ!

https://fundacionexit.org/col%c2%b7labora/?lang=ca
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Contracta 
un jove! 
Ofereix una 
oportunitat 
laboral.

Impulsa el 
voluntariat 
corporatiu a 
la teva organització! 
Involucra els teus 
empleats/des 
en una acció 
solidària.

Envia un correu a info@fundacionexit.org per demanar més informació.
www.fundacionexit.org/colabora/

https://fundacionexit.org/?lang=ca
https://fundacionexit.org/col%C2%B7labora/?lang=ca
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Correu electrònic: 
info@fundacionexit.org

Fundació Èxit Barcelona
C/ Pelai, 44, 3a planta

08001 Barcelona
+34 93 231 99 57

Fundación Exit Madrid
Impact Hub Barceló 

C/ Serrano Anguita, 13 
28004 Madrid

+34 91 355 19 70 

www.fundacionexit.org 

https://fundacionexit.org/?lang=ca
https://fundacionexit.org/?lang=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



