Si fas un projecte per a un any, sembra arròs.
Si el fas per a dos lustres, planta arbres.
Si el fas per a tota la vida, educa una persona.

IMPLICA LA TEVA
ESCOLA

Proverbi xinès
La Fundació Joan Salvador Fundació Gavina compta amb 35
anys d’història en el suport d’infants, joves i famílies en situació
de vulnerabilitat social del barri
del Raval de Barcelona.
Per a en Joan Salvador Gavina,
protagonista de la novel·la de Richard Bach que dóna nom a la nostra fundació, volar més alt i més
lluny és el camí per a descobrir
les potencialitats presents en cadascú. Aquesta ha estat la filosofia que ha inspirat la nostra forma
de ser i la nostra manera d’actuar

des dels orígens. Totes les persones, independentment de la
seva condició social, han de tenir
l’oportunitat de desplegar el seu
potencial com a éssers humans.
La nostra missió és oferir opcions
i possibilitats, acompanyant i minimitzant els efectes de la manca
d’oportunitats dels infants i famílies amb escassos recursos, però,
per sobre de tot, estem educant,
des de l’acció social, per a la superació i l’eradicació de les fractures
que sacsegen la societat on vivim.
En l’actual situació de crisi, les
principals víctimes de la pobresa
són els infants i els adolescents,
sobretot, aquells que pertanyen
a famílies socialment vulnerables.
A Catalunya segueix augmentant
la taxa de risc de pobresa infantil dels menors de 16 anys, que
l’any 2008 era d’un 17% i que el
2012 ja arribava al 29%.
Per a pal·liar aquesta situació, la
Fundació Joan Salvador Gavina
dur a terme el projecte Implica
la teva escola amb la organització de diverses campanyes que
tenen l’objectiu de conscienciar
i fer reflexionar sobre la vulneració drets dels infants, commoure
i engrescar a moure’s davant la
necessitat i el patiment de l’altre.
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onat del documental de l’entitat
Aprendre a volar i l’explicació de
la importància del voluntariat.

Participació de les escoles
en les campanyes

Campanyes solidàries
Amb aquesta iniciativa volem treballar conjuntament amb la comunitat escolar i, des de la responsabilitat social, implicar-nos
tots plegats en la millora de la
situació dels infants i famílies ateses a la Fundació.

Xerrades a la fundació
Oferim xerrades amb visita a les
nostres instal·lacions, adreçades
a alumnes d’escoles a partir de
6è de primària, amb l’objectiu de
reflexionar sobre què és la tasca
social (què vol dir prevenció, injustícia, desavantatge social...).
Es pretén que siguin crítics amb
el conjunt d’informacions que els
arriben sobre temes com la pobresa, la immigració, la prostitució, les drogues... Volem contribuir a obrir els ulls als adolescents
i joves a un món desconegut de
manera positiva i participativa.
La visita consta d’una primera
part introductòria al què som i
al què fem a la Fundació i d’una
segona part que inclou la visita a
les nostres instal·lacions, el visi-
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Implica la teva escola!

Encoratgem a les escoles, amb
sensibilitat social i voluntat de
canvi, a fer un pas més i implicar-se en la sensibilització dels
seus alumnes i la participació en
les campanyes solidàries de la
Fundació Joan Salvador Gavina
que compten amb diferents formats de col·laboració.

Beques d’estudi
A la Fundació atenem diàriament
famílies que veuen trontollar els
equilibris precaris del seu quotidià i experimenten el fracàs constant dels seus projectes de vida.

En el sí d’aquestes famílies hi
trobem joves amb ganes de tirar
endavant els seus projectes i il·lusions d’estudi més enllà de l’ensenyament obligatori (a partir de
16 anys), però malauradament la
situació de precarietat econòmica
familiar i la mancança d’ajudes públiques, sovint no els ho permet.
Una aportació econòmica permetrà donar cobertura a les despeses d’estudi de joves majors de 16
anys per a què, acompanyats pels

educadors de la Fundació, puguin
continuar estudiant i segueixin el
seu itinerari acadèmic i formatiu.

Material escolar
Els projectes socials i educatius
que duu a terme el Fundació Joan
Salvador Gavina amb els infants i
joves, es tradueixen en activitats
que s’ofereixen durant tot l’any,
en períodes escolars i també en
èpoques vacacionals.
L’aportació de material escolar
permetrà realitzar les aquestes activitats dels projectes de
la Fundació. El material que es
demana a les campanyes ha de
ser sense estrenar, a la Fundació
Joan Salvador Gavina treballem
per la igualtat d’oportunitats.

Beques de lleure
Les circumstàncies que viuen les
famílies participants en els projectes de la Fundació – desnonaments, falta de recursos bàsics, estigmes socials i culturals,
dificultat de conciliació d’horaris, etc. – els fa viure una situació d’estrès emocional, físic i de
conflictivitat intrafamiliar, que els
impedeix fer de l’oci un valor.
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La dura realitat que viuen dia a
dia impedeix als infants, joves i
les seves famílies gaudir de moments i espais de lleure.
La Fundació compta amb una
casa de colònies, El Caliu, situada en el municipi de Planoles, a
la comarca del Ripollès. Aquest
recurs de lleure educatiu ofereix
a infants i famílies, atesos per la
Fundació, gaudir del dret de tota
persona al descans, a la participació en activitats de lleure, de joc
i de descoberta del medi natural.
Una col·laboració econòmica permetrà que infants, joves i també
famílies puguin fer estades en cap
de setmana i en períodes vacacionals a la casa de colònies El Caliu.

Crear valor conjuntament
La participació d’escoles i altres
institucions en actuacions de millora social forma part del conjunt de compromisos que donen
un valor afegit a l’activitat de la
nostra Fundació. Amb aquesta
voluntat d’implicació i de crear valor conjuntament us oferim
la possibilitat d’esdevenir nous
agents de canvi social. La vostra
participació voluntària en actuacions de millora social i projectes
en i pel Tercer Sector és quelcom
més que una aportació de recursos econòmics o en espècies. Entre tots podem contribuir al canvi cap a un progrés sostenible i
racional.

Podeu col·laborar amb la Fundació fent un donatiu a:
“la Caixa” ES78 - 2100 - 3063 - 92 - 2200049350
Fundació Joan Salvador Gavina
Nou de la Rambla, 39-41 - 08001 Barcelona
Telf. 93 442 66 83
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www.fgavina.org
facebook.com/FundJSGavina
@FundJSGavina

