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01 CARTA DEL PRESIDENT
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Per a una gran part de la societat, enguany ha estat l’any més difícil de les nostres vides. El distanciament social, el fre a la mobilitat i les conseqüències que
tot això ha comportat, ens deixen a la memòria un dels anys més complexos de
la nostra història. Per a moltes generacions, aquesta crisi deixarà empremta.
Aquesta experiència que hem hagut de viure en l’àmbit familiar, social i laboral
era inimaginable. I si això ha estat tan evident per a la societat en general, entre els sectors social menys afavorits, per als més vulnerables, la pandèmia ha
suposat una barrera encara més gran.
Una part important del jovent a qui intentem ajudar a trobar el seu propi camí,
acaba treballant en l’hostaleria, i aquest ha estat un dels sectors més castigats
per la crisi del virus. Des d’aquí volem enviar un missatge de suport a un sector
clau de la nostra economia i d’Èxit. Mai no havíem sentit tan a prop les dificultats per les quals ha passat l’hostaleria: bars, restaurants, hotels i les marques
de consum que proveeixen han estat part integrant del projecte d’inserció de
la Fundació Èxit des dels seus inicis i, ara que la crisi sembla que comença a
obrir portes, volem reafirmar el nostre agraïment i compromís.
Tornant al col·lectiu jove, la crisi ens ha obligat a transformar els nostres models de formació, a posar en l’espai digital el que presencialment no podíem
desenvolupar. La innovació és un component irrenunciable de la nostra aposta
per superar l’abandonament escolar i integrar en el món laboral joves amb
molt poques oportunitats. La pandèmia ens ha forçat a entendre més bé el
pont que uneix la formació amb l’ocupació, buscant alternatives entre sectors
on més necessitat d’ocupació es pugui generar i adaptant conseqüentment el
procés de formació. Fruit d’aquesta situació, el Repte E3: Èxit Escolar i Empresa
s’està consolidant com una aliança sòlida d’empreses que, alhora que desenvolupen la seva capacitat de voluntariat corporatiu, incorporen objectius socials
innovadors i d’impacte en la batalla contra el fracàs escolar i la cerca de feina.
Com quasi totes les organitzacions i empreses, tanquem un any difícil, però,
potser perquè afrontar reptes és la nostra feina habitual, ho fem amb la satisfacció d’haver fet créixer els projectes i amb això, haver atès també un nombre
més gran de joves. En temps tan difícils han pogut continuar els seus estudis,
formar-se i trobar la primera feina en circumstàncies especials, encara més difícils per als qui tenen un entorn social, familiar o econòmic més complex. I tot
això ho hem pogut fer gràcies a la vostra col·laboració, ja que, malgrat el que
hem passat, ens heu continuat donant suport i fent confiança. La Fundació Èxit
surt reforçada d’aquesta crisi, amb noves idees i ganes d’aconseguir objectius
ambiciosos en la reducció de l’abandonament escolar i l’atur juvenil. Ara que
l’horitzó de la pandèmia es comença a aclarir, és bo recordar que sense joves
no hi ha futur. El nostre compromís segueix endavant.
Rafael Vilasanjuan
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02 CARTA DEL DIRECTOR

x.
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La crisi econòmica derivada de la pandèmia ha colpejat amb especial
duresa les persones joves. I ho ha fet fins al punt que alguns mitjans han
recuperat el famós “No future” que van posar de moda els Sex Pistols
als 70. Però el mateix Johnny Rotten recordava que la tornada “No future” es va pensar “com una crida a l’acció, no a la resignació. No hi ha
futur a menys que t’hi posis i en creïs un”.
A Fundació Èxit compartim aquesta actitud. I creiem que, lluny d’obsessionar-nos per pintar un futur negre al nostre jovent, el que hem de fer
com a societat és prendre decisions valentes per començar a canviar el
present. Amb aquest lògica propositiva, en aquesta Memòria 2019/20
(la primera que fem amb criteri de curs acadèmic) veureu algunes de les
palanques estratègiques per les quals apostem. Creiem que és urgent
orientar i formar el nostre jovent en aquells sectors amb més possibilitats d’inserció en el futur. Per això hem iniciat itineraris en sectors
com l’energètic, l’informàtic, el de les telecomunicacions o la carrosseria.
També continuem apostant per l’especialització en el sector de l’hostaleria i el turisme, convençuts que quan es reactivi requerirà els millors
professionals.
Comprovem que en el mercat laboral augmenta, si és possible, la polarització formativa, la qual cosa fa que cada vegada més sigui necessària
més preparació per aconseguir una inserció laboral de qualitat. En
aquest sentit, apostem per models de formació en alternança com l’FP
Dual, que permetin als i les joves obtenir uns ingressos imprescindibles per sostenir itineraris formatius “llargs”. I si alguna cosa bona ens
deixarà la COVID-19 és el fet d’haver accelerat els processos de transformació digital. En aquesta Memòria 2019/20 veureu com hem estat
capaços de mantenir l’activitat, redissenyant els projectes perquè es poguessin executar en línia.
Acabo destacant una última aposta estratègica a Èxit: el Repte E3, una
iniciativa especialment adreçada a empreses que vulguin involucrar-se
en projectes per augmentar l’Èxit Educatiu i l’Ocupabilitat del jovent. Mai
no havia estat tan necessari com ara que les persones joves puguin disposar de referents adults que les orientin i les motivin per enfocar bé
el seu futur laboral. I mai no havia estat tan necessari com avui que els
adults puguin aprendre també del jovent i de la seva il·lusió, les seves
idees i iniciatives per viure en un món més sostenible (en el sentit més
ampli de la paraula). Sí que hi ha futur... Construïm-lo plegats!
Gràcies com sempre pel vostre suport,
Nacho Sequeira
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03 MISSIÓ, VISIÓ I VALORS
1
MISSIÓ
Reduir l’abandonament
educatiu prematur 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.

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 que el col·lectiu
de joves en situació de
vulnerabilitat sigui el centre
d’un ecosistema en el qual el
sector empresarial, el sector
social i l’Administració pública
uneixin esforços per dissenyar
conjuntament itineraris
formatius que maximitzin les
seves possibilitats d’inserció
laboral.
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04 ACTIVITAT 2019/20

L’objectiu de la Fundació Èxit és ser un pont entre el
sector educatiu i social i el món empresarial. A través dels projectes Coach, eDuo, Yob, Formació a Mida
i Exit Team Up!, ens centrem en les diferents fases de
l'itinerari estàndard d'inserció laboral del col·lectiu jove:
orientació, motivació, 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 polítiques 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 2019/20 vam començar a
explorar i apostar per sectors com el tecnològic 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 juvenil en situació de
vulnerabilitat.
Sens dubte, aquest curs 2019/20 ens hem enfrontat a
un dels desafiaments més difícils i incerts: adaptar els
nostres projectes i la nostra manera de treballar al
format 100% en línia que la pandèmia de COVID-19 ha
exigit, amb l'objectiu de no deixar d'acompanyar el col·
lectiu de joves i ser més a prop que mai en un moment
tan crític per a l'abandonament educatiu i l'atur juvenil.
Estem orgullosos de poder dir que ho hem aconseguit.
D'una banda, hem adaptat els nostres projectes i els
seus continguts al format en línia, i la nostra Galaxia
(plataforma de gestió de projectes) ha estat el suport
que ens ha permès continuar connectant joves, voluntaris/es d'empreses i tutors/es de centres educatius i
entitats socials, malgrat el confinament total i el distanciament social que ha requerit la situació.
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www.galaxiaexit.org
Això ha estat possible gràcies a l'esforç de tot l'equip
professional de la Fundació Èxit, de totes les empreses i
voluntaris i voluntàries, que han entès que era necessari
donar la mà a la joventut i continuar donant suport i participant en els projectes, i als centres educatius i entitats
socials i els seus tutors i tutores, que han continuat confiant en la nostra feina.
A més, hem mapejat la situació dels i les joves quant a
connectivitat i, gràcies a la col·laboració d'Indra i Vodafone (en el marc de la iniciativa de l'Asociación Española
de Fundaciones per reduir la bretxa digital), hem lliurat
300 tauletes i targetes SIM a joves que no disposaven de
cap dispositiu, per donar-los la possibilitat de continuar
la seva formació en format en línia.
D'altra banda, també hem tingut donatius de portàtils
d'empreses com Sorigué i Overlap i de targetes SIM de
SuopMobile, que han contribuït a assegurar la connectivitat dels i de les nostres joves en aquests moments tan
crítics.
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Finalment, volem destacar que, durant aquest curs
2019/20, hem dut a terme la primera avaluació externa dels nostres projectes. En aquest cas, efectuada per

una organització de referència com Red2Red i centrada
en el “disseny i implementació dels projectes Coach i
eDuo”.
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DURANT EL CURS 2019/20
1.546

33,90%

joves han participat en
els nostres projectes

Territoris d’actuació
156

29,2%

422

2,2%
Bilbao

181
FaMExit

1,2%
Burgos

104

3,2%
Saragossa

Barcelona
3%

1%

Madrid

Palma

València

270

269

en el projecte
Passwork, que
desenvolupem a
UTE amb la
Fundación Adsis

1,2%

Exit Team Up!

144

Alacant

3,9%
Sevilla

en projectes
particulars

Altres ciutats (21,2%)

Gènere

Edat
15 o menys

0,3%

De 22 a 25 anys
26 o més
Altres

18%

Amèrica
Llatina

69,7%

De 16 a 18 anys
De 19 a 21 anys

Procedència

61,5%

18,8%

Espanya

10,3%

7%
2,4%
1,8%

61,7%

homes

38,3%
dones

5,1%

Àfrica
del Nord

5,1%

Resta
d'Europa

Àfrica
subsahariana
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ELS NOSTRES PROJECTES
ITINERARI EXIT

FASE 1: ORIENTACIÓ
Projecte
PROJECTE

#StartExit

NOU
CTE
PROJE

Llançament
2020-2021

Projecte

+
Centre
educatiu
FB Bàsica

Empresa
Voluntariat
corporatiu

Mentoring
Coaching

FASE 2: ESPECIALITZACIÓ
Projecte

Peer mentoring
Desenvolupament de
competències

ITINERARI
DE 3 ANYS

+
Centre
educatiu
1r any Cicle Formatiu
Grau Mitjà

Empresa
Voluntariat
corporatiu

Mentoring
Reptes educatius
Masterclass

FASE 3: INSERCIÓ
Projecte

+
Centre
educatiu
2n any Cicle Formatiu
Grau Mitjà

Empresa
Voluntariat
corporatiu

Mentoring
Desenvolupament
competencial
Creació de marca
personal
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INSERCIÓ FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ
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.

Projecte

FaMExit

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

Centre
formatiu
Entitat social

+

Empresa
Voluntariat
corporatiu

Formació tècnica
Desenvolupament competencial
Pràctiques en empresa

¡FAST
TRACK!
ENTRE 2 I
6 MESOS
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04.1 PROJECTE COACH
MOTIVACIÓ

IMPULS PER SEGUIR ESTUDIANT DES DE LA REALITAT
DE L'EMPRESA

El Projecte Coach és una iniciativa de voluntariat corporatiu per orientar i motivar joves en situació de vulnerabilitat
social que provenen d’una experiència d'abandonament
escolar prematur.
Va adreçat a empreses socialment responsables que
vulguin involucrar el personal de l’empresa en una acció
solidària concreta, durant un temps limitat i amb uns resultats assegurats.
Per fer-ho, formem el voluntariat corporatiu en tècniques
de coaching i mentoring perquè puguin ajudar 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 continuïn amb la seva formació.

Vegeu el vídeo del Projecte Coach
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EL PROJECTE COACH EN XIFRES
Territoris d’actuació

En el curs 2019/20

77%

El
dels i les joves
ha continuat estudiant
després del seu pas
pel projecte*

Saragossa

Barcelona

Madrid

54%

València

El
dels i les joves
ha continuat estudiant
en el sector objectiu*

Palma
Alacant

Sevilla

* Dades de trucades efectuades a joves
participants en l'any escolar 2019/20.

Hi han participat

422
joves

L’opinió del col·lectiu jove*

93%

El
descobreix noves sortides
laborals en les quals
vol treballar en el futur

449

persones
voluntàries
d'empresa

65%

El
millora la seva
autoconﬁança

84

empreses

72

entitats
educatives

96%

El
té clar el seu objectiu
professional en acabar
el projecte

L’opinió del voluntariat corporatiu *

92%

El
considera que la participació
de la seva empresa en el
Projecte Coach reforça el seu
compromís com a treballador/a

90%

El
se sent més motivat/da
en el seu dia a dia a l'empresa
després de la seva experiència
de voluntariat amb joves

92%

El
considera que ha desenvolupat
les seves habilitats de lideratge
i gestió de persones

* Dades obtingudes d'enquestes de satisfacció efectuades en ﬁnalitzar el programa.
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ASPECTES RELLEVANTS DEL 2019/20

A més de les 8 edicions multiempresa, aquest curs
2019/20 s'han fet 6 edicions en modalitat in company:
l'11a edició del Leader Coach Banco Santander; 4 edicions del Leader Coach Coca-Cola European Partners a
Barcelona, Bilbao, Madrid i Sevilla, i la primera edició del
Leader Coach Cellnex a Barcelona, amb el suport de la
Fundación United Way España. En aquestes edicions, un
total de 113 voluntaris d'aquestes empreses han orientat i motivat 97 joves perquè continuïn la seva formació.
Aquest curs també hem dut a terme la segona edició del
Coach Pyme amb el suport de l'Ajuntament de Paterna

(València), en la qual 13 voluntaris de 12 pimes d'aquesta localitat han acompanyat 13 joves de 2 instituts de la
zona.
Sens dubte, ajustar les edicions de final de curs al context de pandèmia ha estat tot un repte. En temps rècord,
entre març i juny, hem adaptat el projecte perquè les
parelles de voluntari/a i jove poguessin fer les sessions
que quedaven pendents en format digital. Una gran feina, que no hauria estat possible sense el compromís i
l'esforç, en especial, d'empreses i centres educatius.
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04.2 PROJECTE EDUO
ESPECIALITZACIÓ

AMB L'EMPRESA DES DEL PRIMER DIA

Com a resultat del nou paradigma laboral i econòmic
sorgit a partir de la crisi de 2011, ens centrem 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 treballat
amb centres d’FP en un model d'alternança de formació
a l'escola/formació a l'empresa, amb l’objectiu de reduir
l’elevada taxa d'abandonament que es produeix, sobretot, durant el primer any de Grau Mitjà (entre el 30% i
el 50%, segons l'especialitat).
També hem introduït, durant el primer any de l'FP, l’aprenentatge per reptes, que ha actuat com a fil conductor
de la intervenció de les empreses i ha format l'alumnat
a través de masterclasses i sessions de mentoria grupal.

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

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

18 MEMÒRIA 2019/20

EL PROJECTE EDUO EN XIFRES
En el curs 2019/20

Territoris d’actuació

89%

El
dels i les joves
ha continuat estudiant després
del seu pas pel projecte*

Barcelona
Madrid

83%

El
dels i les joves
ha continuat estudiant
en el sector objectiu*

Granada

* Dades de trucades efectuades a joves
participants en l'any escolar 2019/20.

Sevilla

Hi han participat

156

10

6

empreses

joves

entitats socials i
educatives

L’opinió del col·lectiu jove *

86%

El
està
segur/a que trobarà
feina en acabar
els estudis

81%

El
opina que la
formació impartida per
l'empresa ( masterclasses,
visites…) durant el projecte
li ha resultat molt útil

82%

El
recomanaria el
Projecte eDuo a altres
joves en la mateixa
situació

* Dades obtingudes d'enquestes de satisfacció efectuades en ﬁnalitzar el programa.

Cicles de Grau Mitjà

AXA de Todo Dualiza Bankia
Corazón

19

joves
ESPECIALITAT
Carrosseria
INS Mare de Déu
de La Mercè

17

joves
ESPECIALITAT
Tècnic/a en instal·lacions
elèctriques i
automàtiques
IES Francisco Tomás
y Valiente

Fundación
Mahou
San Miguel

Sistemes
microinformàtics
i xarxes

Instalació
de telecomunicacions

joves
ESPECIALITAT
Tècnic/a en servei de
restauració

joves
ESPECIALITAT
Sistemes microinformàtics
i xarxes

joves
ESPECIALITAT
Instal·lació de
telecomunicacions

IES Simone Ortega y
Escuela Superior de
Hostelería y Turismo
de Madrid

INS Mare de Déu
de La Mercè

Institut Escola del
Treball

57

45

21
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ASPECTES RELLEVANTS DEL 2019/20

Destaquem el llançament del pilot de formació en el sector energia a Madrid, amb el suport de Fundación Bankia
por la Formación Dual (Dualiza Bankia) a l'IES Francisco
Tomás y Valiente de Madrid. L'alumnat de Grau Mitjà en
Electrònica i Electricitat ha tingut l'oportunitat de rebre
masterclasses específiques del sector (domòtica, innovació i eficiència energètica, subestacions elèctriques...) i
participar en la resolució d'un repte educatiu acompanyat per voluntaris d'empreses del sector.
A Barcelona, hem dut a terme el projecte en dos centres
educatius estratègics: IES La Mercè i Institut Escola del
Treball, en el primer curs de Grau Mitjà de Microinformàtica i Xarxes, d'Instal·lacions en Telecomunicacions i
de Carrosseria.
Aquest curs ens ha permès pilotar diferents activitats
amb aula completa. Hem treballat aspectes que incideixen en l'abandonament educatiu que té lloc en aquesta etapa, hem obtingut aprenentatges i, finalment, hem
analitzat resultats per fer ajustos de cara al curs vinent.
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04.3 PROJECTE YOB
INSERCIÓ

CONVERTIR-SE EN EL MILLOR PROFESSIONAL

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 posicionar
les candidatures en processos de selecció i començar a
crear una xarxa de contactes.
La metodologia està basada en les competències transversals i té com a objectiu desenvolupar habilitats i capacitats 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 joves 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 líquid i relacional com l'actual.
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EL PROJECTE YOB EN XIFRES
Territoris d’actuació

En el curs 2019/20

26%

El
dels i les joves
ha trobat feina després
del seu pas pel
projecte*

Saragossa

Barcelona

Madrid

70%

El
dels i les joves
ha continuat estudiant
després del seu pas
pel projecte*

* Dades de trucades efectuades a joves
participants en l'any escolar 2019/20.

Hi han participat

104
joves

6

persones
voluntàries
d'empresa

56

9

empreses

entitats
socials i
educatives

L’opinió del col·lectiu jove*

74%

El
està segur/a que
trobarà feina en
el pròxims mesos

70%

El
creu que els contactes
que ha fet al llarg del
projecte el/la poden ajudar
a trobar feina

83%

El
recomanaria el
Projecte Yob a
a altres joves en la
mateixa situació

* Dades obtingudes d'enquestes de satisfacció efectuades en ﬁnalitzar el programa.
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ASPECTES RELLEVANTS DEL 2019/20

Aquest curs 2019/20, les xifres d'inserció han quedat
per sota dels resultats d'altres anys per l'excepcional situació derivada de la pandèmia i els mesos de confinament. Aquesta baixada en el nombre d'insercions es veu
compensada per la voluntat dels i les joves de continuar
formant-se, conscients que una bona formació serà clau
per aconseguir una bona feina quan es reactivi l'economia.
El Projecte Yob s'ha desenvolupat per primera vegada
a Saragossa, en el marc del Projecte Startjobs, en col·laboració amb la Fundación Rey Ardid i amb el cofinançament del Govern d'Aragó i la Unió Europea.
Els joves saragossans han tingut ocasió de conèixer les

oportunitats d'ocupació en sectors estratègics i empreses del seu territori, s'han format en el desenvolupament de competències transversals i de la seva marca
personal i s'han entrenat per posicionar les seves candidatures en processos de selecció, amb el suport de voluntaris i voluntàries de 9 empreses.
A més a més, hem dut a terme les dues primeres edicions de la Formació a Formadors, una iniciativa adreçada a l'equip tècnic d'entitats socials i a l'equip docent i
d'orientació de centres educatius a Madrid i Barcelona.
En total, hem donat formació i accés a la nostra metodologia i materials a 39 professionals de l'educació i els
hem connectat amb professionals d'empreses d'aquells
sectors menys castigats per la pandèmia.
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04.4 PROJECTE FAM
FORMACIÓ

ESPECIALITZACIÓ EN TEMPS RÈCORD

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 circumstàncies personals
o familiars fan necessari un itinerari més ràpid, i per a
aquests casos vam dissenyar la Formació a Mida.
És un projecte en què dissenyem una formació juntament amb una empresa (o grup d’empreses) perquè
estigui perfectament alineada amb les necessitats del
mercat laboral, maximitzant així les possibilitats de contractació posterior.
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EL PROJECTE FAM EN XIFRES
En el curs 2019/20

Territoris d’actuació

31%

El
dels i les
joves ha trobat feina
després del seu
pas pel projecte*

Barcelona
Madrid

51%

El
dels i les joves
ha continuat estudiant
després del seu pas
pel projecte*
*Dades de trucades efectuades a joves
participants en l'any escolar 2019/20.

Hi han participat

181
joves

21

persones
voluntàries
d'empresa

56

empreses

61

entitats
socials i
educatives

L’opinió del col·lectiu jove *

86%

El
està segur/a que
trobarà feina en
el pròxims mesos

86%

El
opina que la formació
impartida per l'empresa
li ha resultat molt útil

83%

El
recomanaria el Projecte
Yob a altres joves en
la mateixa situació

* Dades obtingudes d'enquestes de satisfacció efectuades en ﬁnalitzar el programa.
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ASPECTES RELLEVANTS DEL 2019/20

Tal com hem comentat en els resultats del Projecte
Yob, també en les Formacions a Mida d'aquest curs, els
resultats d'inserció són molt inferiors als d'altres anys
a causa de l'excepcional situació derivada de la pandèmia, que ha frenat contractacions en sectors claus per
a nosaltres, com la restauració i el comerç.
Aquest curs escolar hem celebrat, a Barcelona, la primera edició del Projecte “Embellece tu futuro” de
L´Oréal en el marc del projecte PASSWORK, que té el
suport del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el
Fons Social Europeu. 21 joves s'han preparat per ser
grans professionals de l'assessoria d'imatge. Han adquirit coneixements tècnics de bellesa i maquillatge,

vendes, RH i coordinació de botigues; han treballat les
competències transversals més importants per al sector i, finalment, han posat en joc tota aquesta formació
i habilitats adquirides en les pràctiques efectuades en
diferents establiments del sector.
D'altra banda, hem desenvolupat el programa “Creamos Oportunidades” de Fundación Mahou San Miguel
a Barcelona, Bilbao, Burgos i Madrid, en el qual han participat un total de 61 joves. Estem molt contents amb la
consolidació d'aquest projecte i la professionalització
d'aquest sector, creant oportunitats per als i les joves
que més s'ho mereixen.
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04.5 PROJECTE EXIT TEAM UP!
Ha estat un any de grans avenços en la creació i el desenvolupament de la Comunitat Alumni Exit Team Up!
Hem treballat amb dues consultories, Marges i Jocs al Segon, amb l'objectiu de dissenyar, durant el 2020, la governança de la comunitat Èxit Team Up! juntament amb els i les alumni.

INICIATIVES:
SUPER MAMIS

AMBAIXADORS ÈXIT

EN FORMA

OFERTES ÈXIT

Liderada per les Èxit alumni Mayelin Espinal i Michelle
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 desenvolupament personal i laboral de mares i pares, la proposta s'enfoca a millorar la criança dels fills i filles.

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.

Accions que busquen capacitar alumni com a representants dels nostres projectes de formació. A aquestes persones, se les forma en tècniques d'storytelling, oratòria i
contactes amb els mitjans de comunicació.

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 i les joves alumni.
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04.6 PROJECTES PARTICULARS
04.6.1 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 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 model
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.

Promoure el
retorn al sistema
educatiu reglat
postobligatori

Identiﬁcar i
experimentar un model
eﬁcaç d’intervenció amb
joves que en permeti la
replicabilitat.

Millorar l’ocupabilitat
facilitant la inserció
laboral i la consolidació en el mercat
laboral
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EL PROJECTE PASSWORK EN XIFRES
224

persones joves han estat
ateses per primera
vegada en el projecte

229

persones joves han
participat en alguna
formació certiﬁcada
(algunes havien entrat en el
projecte ja en el curs anterior)*

125

persones joves han
rebut orientació*

19

formacions efectuades*

74

empreses han participat
en alguna acció formativa*

* El juliol de 2020. Es tracta de l'edició del projecte amb inici l'agost de 2018 i ﬁnal el juliol de 2020.
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04.6.2 RETO FUTURO

retofuturo.imagine
Al principi de 2020, el nostre món va canviar radicalment. Des de llavors, tots els paradigmes s'han redefinit
i el futur també. Com a societat, afrontem un gran repte
i, alhora, una gran oportunitat.
Tenim l'oportunitat de participar en la creació d'un món
nou i millor i que siguin les persones joves, i en aquest
cas especialment les més desafavorides, les qui participin en aquesta creació. Perquè aquest nou futur els pertany i la millor manera de canviar-lo és formar part de la
seva creació.
Per aquest motiu vam posar en marxa Reto Futuro, un
programa que té l'objectiu de potenciar l'actitud emprenedora i d'impacte social en joves en situació de
vulnerabilitat d'entre 16 i 21 anys. Mitjançant continguts
educatius, eines tecnològiques i l'acompanyament de
mentors, els i les participants viuen una experiència formativa i transformadora que els prepara per a la creació
d'un món nou i millor.
El programa, impulsat per Imagine Creativity Center,
Fundació Banc Sabadell i Fundació Èxit, busca despertar l'interès d'aquests/es joves a través de la resolució
d'un repte, utilitzant la seva capacitat emprenedora, la

innovació i la col·laboració com a vehicles d'inspiració.
Els i les joves treballen en equips de tres participants i
estan acompanyats durant tot el procés per un entrenador (voluntaris de Banc Sabadell i Celera), un educador
(de la seva ONG o institut) i un facilitador (expert en la
metodologia Lombard).
La primera edició de Reto Futuro, duta a terme el 2020
durant els mesos més durs del confinament, va ser un
èxit en tots els sentits: gran èxit de participació (75 joves
distribuïts en 25 equips), gran implicació dels educadors/
entrenadors/facilitadors, grans propostes generades i
una gran experiència per a les 150 persones implicades
que van fer el programa complet.

Vegeu el vídeo
Reto Futuro I Testimonis
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04.6.3 PROGRAMA INCORPORA DE
FUNDACIÓ “LA CAIXA”

Des de la seva 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 quatre Punts Formatius
Incorpora (PFI): 2 PFI en Comerç i Venda en Línia i 2
PFI en Auxiliar de Teleoperador. En total, 77 joves han
par-ticipat en els Punts Formatius Incorpora, i
d'aquests, el 24,26% han trobat feina en acabar la
formació.
Destaquem la implicació de les empreses i la seva collaboració en la impartició de sessions formatives i en el
desenvolupament de continguts competencials i tècnics.

*El programa Incorpora de Fundació “la Caixa” s'avalua per any natural. Per als PFI s'ha aplicat el criteri curs 2019/20.
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04.6.4 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 prospecció d'empre-

ses. El 2020, i tenint en compte que el Programa Làbora
està molt centrat en persones adultes i que no hi ha
perspectives d'ampliar l'actuació cap al col·lectiu de joves, a Fundació Èxit hem decidit, de comú acord amb la
direcció del programa, desvincular-nos-en, ja que considerem que, en un moment com l'actual, hem de posar tot el focus a ajudar el nostre col·lectiu fundacional:
els i les joves.
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04.7 TREBALL EN XARXA

D'acord amb la línia establerta en el nou 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 que estiguin enfocades a la formació a l'aula i que valorin enormement
els projectes de voluntariat corporatiu que apropen les
persones joves a la realitat del món empresarial, complementant així la seva feina amb els nostres projectes.
En el context de la pandèmia, volem destacar especialment la iniciativa de Formació a Formadors que hem
impulsat per formar i donar accés a educadors i educadores d'altres entitats socials i instituts públics a la
nostra metodologia i als nostres materials. La iniciativa

va sorgir davant del canvi radical en les possibilitats de
contractació de joves, essent sectors com el de l'hostaleria i el comerç dos dels més fortament impactats (i
tradicionalment els que més joves contractaven).
Per tot això, hem considerat que l'aportació principal
d'Èxit, en lògica de treball en xarxa, en aquests moment
tant durs, és formar altres entitats en la nostra metodologia d'orientació, obrir els nostres materials i connectar els equips d'orientadors amb professionals d'empreses que els puguin facilitar informació del mercat
laboral en cadascun dels seus sectors, amb un èmfasi
especial en aquells menys afectats per la pandèmia.
Més informació a:

fundacionexit.org/formacion-de-formadores/
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Una altra novetat important d'aquest curs ha estat la
valoració per part del Patronat de la participació en la
iniciativa “Fondo de Fundaciones”, impulsada per Open
Value Foundation i Fundación Anesvad. Es tracta d'una
iniciativa adreçada a fundacions que vulguin conèixer
de primera mà la inversió d'impacte, constituint, de manera col·laborativa, un fons per donar suport a emprenedories socials.
Un any més, posem en relleu la feina desenvolupada
en plataformes com Juntos por el Empleo, la Coordinadora de Mentoría Social, ECAS, l'Asociación Española 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 administracions 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 fundacions 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 CECE-Andalucía, representats de l'Administració pública i
empreses compromeses amb el col·lectiu jove en situació de vulnerabilitat, una cooperació obtinguda al llarg
de l'any a través del treball en xarxa.

XARXES EN QUÈ PARTICIPA FUNDACIÓ ÈXIT
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05 VOLUNTARIAT
El curs 2019/20 han dedicat el seu temps a col·laborar
amb la Fundació Èxit, 9 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 desenvolupar els nostres projectes. Moltíssimes gràcies!

Ángela Borja, Bito Cels, Christine Roiron, Elena Cuadrado, Eulàlia Tort, Isabel Verdejo, Jaime Fernández, Juan
Manuel Álvarez i Mar Molina.

Vegeu el vídeo de Christine Roiron, voluntària del Departament de RH

VOLUNTARIAT CORPORATIU A TRAVÉS DELS PROJECTES:

449

Projecte

28

Projecte

21

Projecte
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06 COMUNICACIÓ I ACTES
#EXITSTORIES
Campanya de sensibilització basada en testimonis de joves Èxit a través de correu electrònic i xarxes socials.
Si encara no les has vistes, descobreix les històries de Libertad i Diallo!

Vegeu el vídeo de la #ExitStory d'en Diallo:

Vegeu el vídeo de la #ExitStory de la Libertad:

Vols conèixer més #ExitStories? Fes clic aquí
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EL DÍA ANTES
“El Día Antes” són una sèrie de vídeos protagonitzats per Exit alumni, que treballen les competències transversals i la seva importància de cara al món formatiu i laboral en un to dinàmic i entretingut. S'envien als joves i les
joves en la jornada prèvia a impartir la sessió de competències a l'aula.

El Día Antes | Gestió de les emocions segons
Mayelin

El Día Antes | Adaptabilitat segons Félix

El Día Antes | Disposició a l'aprenentatge segons
Moha

El Día Antes | Organització segons Riana

El Día Antes | Comunicació segons Álex

El Día Antes | Treball en equip segons Khaoula
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CONEIX EL NOSTRE DIA A DIA! SEGUEIX-NOS!

Facebook

6.395
fans

Twitter

6.645
followers

Instagram

2.070
followers

Linkedin

5.168
followers

Youtube

10.050

visualitzacions
visualizaciones

102.731
pàgines vistes a

páginas vistas en
www.fundacionexit.org
www.fundacionexit.org
* *Datos
Dades aa31
de 2020.
31 d’agost
de diciembre
de 2020.
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#EXITALKS
Destaquem les #EXITALKS a Instagram, entrevistes a joves fetes durant el confinament, on explicaven la seva experiència a Fundació Èxit i compartien com estaven vivint els dies de pandèmia a casa i consells per fer-los més
suportables.

Tania

Mamadou

Klara

Yhoz

D'altra banda, els i les Alumni Exit més "tik-tokers", van crear vídeos espectaculars per a l'Instagram de la Fundació Èxit. Gràcies!

Harold

Tehreem

Noel

Karolina
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APARICIONS EN MITJANS DE COMUNICACIÓ
Al llarg del curs 2019/20 hem aparegut en 90 ocasions en diferents mitjans de comunicació, en premsa escrita i
audiovisual d'àmbit nacional.

La Sexta

El Diario

Antena 3

El Periódico

La Vanguardia

ABC

Capital Radio

RRHH Digital

Corresponsables

Vegeu tots els impactes en mitjans de comunicació:
https://fundacionexit.org/prensa/
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PREMIS I RECONEIXEMENTS
Aquest 2019/20 hem rebut el nostre primer premi internacional. Es tracta del Premi CEMEX-Tec d'Acció Col·laborativa al projecte “Ecosistemes en l'èxit educatiu de joves”, on es reconeixen propostes d'alt impacte en matèria de
desenvolupament sostenible, innovació i emprenedoria social, concedit pel Centro CEMEX-Tecnológico de Monterrey (Mèxic) per al desenvolupament de comunitats sostenibles.

Vegeu el vídeo de la iniciativa
Ecosistemes per l'èxit educatiu i l'ocupabilitat de
joves en situació de vulnerabilitat

ACTES I ESDEVENIMENTS

Trobada amb la Federación Andaluza de Centros de
Enseñanza Privada (CECE- Andalucía) per plantejar
solucions conjuntes per a l'èxit escolar i l'ocupabilitat
de joves en situació de vulnerabilitat.
Reunió amb Isabel Celaá, ministra d'Educació i Formació Professional, amb el tercer sector implicat en
l'FP per consolidar la modernització d'aquests ensenyaments.

Taller “Voluntariat corporatiu, impulsant el valor del
futur” a la #FomentWeek de Foment Nacional del
Treball.
Congrés “Mentoring Summit” organitzat per la Coordinadora de Mentoría Social.
Seminari web “¿Hacia dónde va el liderazgo social?
Tendencias y competencias para el liderazgo de las
ONG en el nuevo contexto” organitzat per l'Institut
d'Innovació Social d'Esade.
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07 CAPTACIÓ DE FONS
MÀRQUETING AMB CAUSA
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.

COL·LABORACIONS ESPECIALS
Recaptació del Mercadillo Solidario de Banco Santander a les oficines Luca de Tena de Madrid i organitzat per
SAT (Banco Santander).

PARTNERS ESTRATÈGICS
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PARTNERS

AMICS
Comunidad Madrid Red Joven y Empleo
Comunidad de Madrid Voluntariado 17-18
Desigual
Fundación Pacamu
CEL Centro Español de Logística
Román & Asociados
Endesa

Viewnext
Industrias Asociadas
Electronic Arts
Auren Auditores
Hidraqua
Cambra Comerç alemanya
Ministeri Sanitat i Serveis Socials IRPF Castella
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08 PATRONAT I CONSELL
ASSESSOR

PATRONAT

CONSELL ASSESSOR

El 31 d'agost de 2020

President
Secretari
Vocals

Rafael Vilasanjuan Sanpere
Ángel Pérez Pardo de Vera
Blanca Gómez González
Compañía de Jesús (Esteban Almirón Navarro)
Consuelo Castilla López
David Coral Morral
Escola Pia de Catalunya (Joan Prat Armadans)
Francesc Fajula Quintana
Javier Nadal Ariño
José Menéndez Cabrera
Lucía Lafita Torres
María Herrero Pidal
Nora de Liechtenstein
Pablo Foncillas Díaz-Plaja
Pedro León y Francia Ramos

El 31 d'agost de 2020

Fundador i
president
d’honor
Salvador
Mas de Xaxás
Rovellat

Presidenta María Herrero
Membres Ana Vallés
Arturo Pinedo
Coloma Armero
Concha Yoldi
Enrique Giró
Elena de Carandini
Francisco Mesonero
Ignacio Gil-Casares
Leticia Espinosa de los Monteros
Pau Guardans
Paula Toledano
Salvador Arenere

Coneix el Patronat i el Consell Assessor!
https://fundacionexit.org/patronat-i-consell-assessor/?lang=ca
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IN MEMORIAM JAIME CARVAJAL, ANYS D'ENTREGA I SENSIBILITAT
PELS JOVES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOCIAL
El setembre de 2020 rebíem la trista notícia de la mort
de Jaime Carvajal, patró de la Fundació Èxit entre 2011
i 2015, que sempre va ser al nostre costat defensant la
necessitat de donar oportunitats als i les joves que ho
tenen més difícil.
Tant en la seva etapa com a patró, com després, en
Jaime va donar suport a Èxit, especialment en els moments més crítics. Encara se'ns fa difícil pensar en la
seva absència.
En nom del president d'honor, que fou qui el va animar
a formar part d'Èxit, i en nom també del Patronat, el
Consell Assessor i de tot l'equip de Fundació Èxit, volem
dedicar-li aquestes paraules i agrair-li tot el que ens va
donar, que va ser molt.

Estem convençuts que totes les persones que vam tenir l'oportunitat de conèixer en Jaime i treballar amb
ell, compartim el mateix sentiment, i els que no vau ser
a temps de conèixer-lo, segur que en teniu múltiples
referències i que heu sentit a parlar de la seva energia,
entrega i especial sensibilitat pels joves en situació de
vulnerabilitat social.
Una part del que Èxit és avui, ho devem al seu impuls.
Amb tota la tristesa, no podem fer altra cosa que desitjar que descansi en pau i quedar-nos amb tots els bons
records que ens ha deixat i amb el compromís compartit amb en Jaime de continuar lluitant per donar oportunitats als i les nostres joves.
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NOVETATS EN ELS ÒRGANS DE
GOVERN

PATRONAT
Dins l'estratègia de renovació del Patronat, aquest curs
2019/20 s'hi han incorporat Lucía Lafita Torres, Ángel Pérez
Pardo de Vera, Pablo Foncillas Díaz-Plaja, Francesc Fajula
Quintana i Esteban Almirón Navarro (com a representant
de la Compañía de Jesús).
En el cas de Lucía Lafita, s'hi incorpora com a experta financera i pren el relleu a Borja Oria. Ángel Pérez Pardo de Vera
s'incorpora com a nou secretari del Patronat en substitució de Javier Ruíz. Pablo Foncillas s'incorpora com a expert
en màrqueting digital i substitueix Paco Prat. En el cas de
Francesc Fajula, s'incorpora en substitució d'Eva Ferrer com
a expert en transformació digital d'organitzacions. Esteban
Almirón Navarro substitueix Agustín Alonso com a representant de la Compañía de Jesús. Amb la seva incorporació, tenim el primer patró d'Andalusia en la història d'Èxit,
aspecte molt valorat, atès que és un dels territoris amb un
índex més elevat d'abandonament educatiu i atur juvenil i
en el qual Èxit actua des de fa anys.
Volem aprofitar aquestes línies per agrair enormement l'excel·lent tasca duta a terme per tots els patrons que han deixat el nostre òrgan de govern durant aquest curs.

Una altra novetat important d'aquest curs va ser el nomenament, a la reunió de febrer de 2020, de Consuelo Castilla
i Pedro León y Francia com a vicepresidents.
En les reunions del Patronat d'aquest curs s'han analitzat
els temes monogràfics següents:
Projecte Exit Team Up! (comunitat d'antics alumnes Èxit):
amb la participació de diversos dels antics alumnes que estan liderant la creació de la comunitat.
Actualització del desplegament del Pla Estratègic i celebració del XXè Aniversari.
Adaptació a COVID-19 del Pla Estratègic 2018-21. Un
punt clau en aquesta reunió va ser posar les bases per a la
campanya Repte E3: Aliança d'Empreses per l'Èxit Educatiu
i l'Ocupabilitat Juvenil.
En aquests moments, la campanya ja s'ha llançat i es pot
consultar en aquesta web:
https://fundacionexit.org/reptee3/?lang=ca
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CONSELL ASSESSOR
Pel que fa al Consell Assessor, les principals novetats
del curs 2019/20 han estat les incorporacions d'Ana
Vallés, presidenta del Grup Sorigué, d'Elena de Carandini, directora de la Fundación Boscana, i de Salvador
Arenere, president d'ADEA (Asociación de Directivos y
Ejecutivos de Aragón).
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 tin-

gut també la participació de joves Èxit, un dels aspectes
més valorats pels consellers i les conselleres.
Per últim, destacar que, a la primeria de novembre, es
va organitzar una reunió extraordinària a la qual van assistir persones que havien format part del Patronat o del
Consell Assessor durant aquests 20 anys d'història de
l'organització. Va ser un moment molt emotiu, en el qual
vam poder informar-los de la situació actual dels projectes, així com recollir les seves propostes de millora.
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09 EQUIP PROFESSIONAL
Pel que fa a l'equip professional, destacar el nomenament de Mercedes Guinda com a directora de desenvolupament corporatiu. Assumeix, entre d'altres, l'àrea
d'empreses, que havia ocupat Pablo Zimmermann.
En Pablo ha iniciat una nova etapa professional en la
qual li desitgem tota la sort del món. Aprofitem, també,

aquestes línies per agrair-li tota la feina feta.
Aquesta ha estat l'estructura de l'equip professional del
curs 2019-20. 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!

Direcció
general

Projectes

Desenvolupament
corporatiu

Administració
i ﬁnances

Aliances i
ﬁlantropia

Comunicació

Direcció de
projectes

Direcció de
desenvolupament
corporatiu

Responsable
administració i
ﬁnances

Responsable
aliances i
ﬁlantropia

Responsable
comunicació

Coordinació
de projectes

Equip tècnic
Incorpora

Equip tècnic
de suport
administratiu
i ﬁnancer

Tècnica
aliances i
ﬁlantropia

Tècnica de
comunicació

Equip
tècnic
projectes
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10 TRANSPARÈNCIA, QUALITAT
I RENDICIÓ DE COMPTES
El resultat d’aquest exercici 2019/20 ha estat de

23.756 €

INGRESSOS

En l’exercici 2019/20 hem ingressat:

1.697.100 €

La Fundació Èxit té una participació en dues unions
temporals d’empreses (UTE), denominades “Fundación 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
El total de despeses ha estat
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 La despesa en projectes arriba
mayo”, l’activitat de la qual consisteix a desenvolupar
el programa “Noves oportunitats per a joves (expedient amb número de referència SOC2017-312) en el la qual cosa suposa un 81,35% del total
marc de la garantia juvenil”.

DESPESES

1.673.344 €
1.361.361 €

La participació en la primera UTE ha estat del 50%, i en
l'UTE número 2 del 50% fins al desembre de 2019 i del
10% des de gener de 2020.
Els imports que es mostren a continuació representen la participació descrita al paràgraf anterior de la
Fundació en els actius, passius, les vendes i resultats
de les dues UTE. Aquests imports s'han integrat en el
balanç i el compte de pèrdues i guanys de la Fundació.
Destacar, també, la campanya duta a terme per augmentar la dotació fundacional, impulsada per patrons
i antics patrons, fundadors i membres del Consell Assessor d'Èxit, gràcies a la qual hem passat dels 48.081
€, que constituïen la dotació fundacional inicial, a
100.001 €.

DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA
81.399 €

Projecte Start

4,86%

369.714 €

Projecte Coach

22,09%

399.677 €

Projecte eDuo

23,88%

250.617 €

Projecte Yob

14,98%

44.000 €

Projecte FaM

2,63%

215.953 €

PASSWORK

153.240 €

Capt. fons

9,16%

158.743 €

Adm. i finances

9,49%

12,91%
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COM OBTENIM ELS NOSTRES INGRESSOS
1.697.100 €

1.145.470 €

67,50%

444.287 €

Aportació d’entitats privades
i empreses

26,18%

Fons públics

81.956 €
4,83%

Altres

25.387 €
1,49%

Donacions de particulars

COM DISTRIBUÏM ELS NOSTRES FONS

1.673.344 €

1.361.361 €
81,35%
Missió

158.743 €
153.240 €

9,49%

Administració i ﬁnances

9,16%

Captació de fons
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ESTATS FINANCERS
Els comptes anuals han estat auditats per EY. Els estats financers, amb el seu informe d'auditoria corres-

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

ACTIU		

2019/2020		

2018/2019

ACTIU NO CORRENT		

99.153		

63.253

ACTIU CORRENT		

602.855		

493.041

TOTAL ACTIU		

702.008		

556.294

Immobilitzat intangible		
Immobilitzat material		
Inversions financeres a llarg termini		

Existències		
Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia		
Deutors comercials i altres quotes per cobrar		
Periodificacions a curt termini		
Efectiu i altres actius líquids equivalents		

75.084			
7.262			
16.807			

42.739
5.058
15.456

1.333			
70.022			
162.380		
6.266			
362.854		

1.333
13.117
325.880
2.427
150.284

PATRIMONI NET I PASSIU		
2019/2020		

2018/2019

PATRIMONI NET		

240.075

286.750		

Fons propis		
144.618		
Dotació fundacional / Fons social		
100.001		
Dotació fundacional / Fons social		
100.001		
Reserves		
46.154			
Resultats negatius d'exercicis anteriors		
(25.293)		
Excedent de l'exercici		
23.756			
Subvencions, donacions i llegats rebuts		
142.132		

68.942
48.081
48.081
46.154
(61.220)
35.927
171.133

PASSIU NO CORRENT		
37.734		

Deutes a curt termini		
37.734			
Deutes amb entitats de crèdit		
37.734			

-

-

PASSIU CORRENT		

377.524		

316.219

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU		

702.008		

556.294

Deutes a curt termini		
22.738			
56.119
Deutes amb entitats de crèdit		
22.738			
56.119
Creditors comercials i altres comptes per pagar		 282.481		
260.100
Altres creditors		
247.047		
245.719
Crèdits amb administracions públiques		
35.434			
14.381
Periodificacions a curt termini 		
72.305			
-
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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 2020. (Expressat en euros)
		
2019/2020		
2018/2019

D'OPERACIONS CONTINUADES

Import net de la xifra de negocis		
Quotes d'associats i afiliats		
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors		
Prestació de serveis		
Subvencions, donacions i llegats imputats al 		
excedent de l'exercici

1.609.316		

13.216			
314.078		
260.440		
1.021.582		

1.948.979

12.191
363.017
611.884
961.887

Despeses per ajudes i altres		
Ajudes monetàries		
Altres ingressos de l'activitat		
Despeses de personal		
Altres despeses de l'activitat		
Amortització de l'immobilitzat		
Altres resultats		

(14.534)		
(14.534)		
87.840			
(970.287)		
(591.495)		
(40.041)		
(55.873)		

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		

24.926		

36.654

RESULTAT FINANCER		

(1.170)		

(727)

Ingressos financers		
Despeses financeres		

44			
(1.214)			

(21.269)
(21.269)
164.872
(1.121.458)
(869.683)
(62.720)
(2.067)

1
(728)

			

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		

23.756			

35.927

INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT
AL PATRIMONI NET		

586.081		

409.889

Subvencions rebudes		

586.081		

409.889

			
RECLASSIFICACIONS
A L'EXCEDENT DE L'EXERCICI (615.082)		
(631.479)
Subvencions rebudes		

VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET PER INGRESSOS
I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL
PATRIMONI NET			
RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ PATRIMONI
NET EN L'EXERCICI			

(615.082)		

(631.479)

(29.001)		

(221.590)

(5.245)

(185.663)

Consulta l'informe d'auditoria complet
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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 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 cen-

tra els seus esforços en les 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 altres indicadors.

Vegeu l'informe de transparència i
bones pràctiques

CERTIFICAT ISO
Un any més, LGAI Technological Center, S.A. (Applus+)
certifica que el sistema de qualitat de la Fundació Èxit
és conforme als requisits.

Vegeu certificat ISO.

AVALUACIÓ EXTERNA DE PROJECTES
L'avaluació externa dels nostres projectes 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 Red2Red, organització de
referència en l'avaluació de projectes socials, qui ha
dut a terme una "Avaluació de disseny 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 informació
quantitativa i qualitativa tant de joves, com d'educadors i voluntariat corporatiu.
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11 OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
L’any 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament
Sostenible, que té 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. L’activitat de la Fundació Èxit incideix directament en els ODS4, ODS8 i ODS17.

4. EDUCACIÓ
DE QUALITAT

8. TREBALL DECENT I
CREIXEMENT ECONÒMIC

74%

29%

dels i les joves conEl
tinua formant-se després del
seu pas per la Fundació Èxit.*

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

17. ALIANCES PER A L'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS

+198

+499

Empreses

persones voluntàries d'empresa

+159

+10

centres educatius i entitats
socials

Administracions públiques

* Dades de trucades efectuades a joves participants en l'any escolar 2019/20.
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12 COL·LABORA AMB
FUNDACIÓ ÈXIT!
Abans de la crisi de la COVID-19, un 17,3%* de joves
abandonaven els estudis de manera prematura i un
33%* de les persones menors de 25 anys es trobaven
desocupades a Espanya, les pitjors dades de la UE.

UNA
OPORTUNITAT
POT
CANVIAR-HO TOT!

Ara, el futur dels i les joves es presenta encara més
complex i calen iniciatives i accions que ajudin a solucionar aquesta situació.

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!

Impulsa el voluntariat
corporatiu en la teva
organització!
Involucra els teus empleats/des
en una acció solidària.
*Dades: Eurostat gener 2020, INE 1T 2020
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UNEIX-TE AL REPTE E3 ÈXIT
ESCOLAR I EMPRESA!

El Repte E3 és una aliança d’empreses compromeses
a reduir l’abandonament educatiu prematur i incrementar l’ocupabilitat dels joves en situació de vulnerabilitat,

conscients de la importància de contribuir a la societat
i apostar pel futur professional de les noves generacions.

Vegeu el vídeo Presentació Repte E3, una aliança d'empreses compromeses amb l'Èxit Escolar i l'Ocupabilitat.

UNEIX-T'HI! fundacionexit.org/retoe3/
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COL·LABORADORS ESTRATÈGICS

COL·LABORADORS

EMPRESES AMIGUES
Airtex Products · Algontec · CEFA · Ferrovial Servicios · Grupo IQE · Renfe · SGS

MEDIA PARTNERS
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AMB EL REPTE E3

TOTS HI GUANYEM:
LA TEVA EMPRESA
REPTE APORTA
Experiència i talent:
Informació
Finançament
voluntariat
corporatiu

del mercat
laboral

AVANTATGES PER A LA
TEVA EMPRESA
Desenvolupament
competencial
treballadors

Orgull
pertinença
treballadors

Networking
amb altres
empreses

Informe
impacte
col·laboració

Segell
Empresa
Repte E3

Visibilitat
materials
Repte E3

Col·laboradors
estratègics

>350 hores

>6.000 €

Personalitzat

Logotip
gran

Col·laboradors

175 – 350 hores

3.000 € - 5.999 €

Global
Aliança

Logotip
petit

< 175 hores

< 3.000 €

Global
Aliança

Nom
escrit

Empreses
amigues

UNEIX-T'HI!

www.fundacionexit.org/ reptee3
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Contracta una persona jove!
Ofereix una oportunitat laboral.
Envia un correu a info@fundacionexit.org
per demanar més informació.
www.fundacionexit.org/colabora/
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Correu electrònic:
info@fundacionexit.org
Fundació Èxit Barcelona
Pelai, 44, 3a planta
08001 Barcelona
+34 93 231 99 57

Fundació Èxit Madrid
Impact Hub Barceló
C/ Serrano Anguita, 13
28004 Madrid
+34 91 355 19 70

www.fundacionexit.org

