Cre�e� amb le� persone�
Comencem un nou cicle; un nou escenari en el qual donem
un salt endavant per fer front a les necessitats socials amb
una visió renovada. Volem obrir noves vies per donar més i
millors respostes a les demandes socials urgents i fer-ho amb
el suport del màxim nombre de persones i agents socials.
En aquesta nova etapa que iniciem ens hem marcat grans i
importants reptes d'innovació social i internacionalització. Davant la creixent pèrdua de drets socials de les persones, apostem per diversificar la nostra acció i reforçar la
nostra xarxa de col·laboradors per, d'aquesta manera, fer
front a les noves situacions de fragilitat social.
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Creiem en la força del treball col·laboratiu com un element
indispensable per a la transformació social. Per això, volem
comptar amb vosaltres per seguir fent créixer la nostra
xarxa i contribuir a la cohesió social i a una major igualtat.

#ImpacteABD2015

Què en� deﬁne�?
LA NOSTRA MISSIÓ

�tularita� del� servei� � co�·laborador�
ELS NOSTRES VALORS

La gestió de processos centrats en les persones i les
comunitats per promoure i enfortir la seva autonomia i la
convivència amb eficàcia, ètica, qualitat i sostenibilitat
contrastada.

Ètica i transparència

LA NOSTRA VISIÓ

Compromís social

Ser avantguarda, promotor i referent internacional d'un
model d'entitat del tercer sector caracteritzat per l'articulació de:
Uns valors ètics en l'ús de recursos i en el tracte
amb les persones, les col·lectivitats i comunitats,
i l'administració.
Una gestió eficient dels programes i serveis
finançats amb recursos públics i privats.
Una vehiculització del compromís social de la
ciutadania i d'un model de convivència solidària.
Una promoció i defensa dels drets i responsabilitats
de les persones i els col·lectius més vulnerables i en
risc o procés d'exclusió.

Professionalitat
Creativitat i innovació
Respecte i convivència

ELS NOSTRES REPTES PEL 2016
Iniciem una etapa amb grans i importants reptes de renovació estratègica:
Incidir en la defensa dels drets
socials
Aprofundir en la innovació social
Impulsar la internacionalització

INSTITUCIONS EUROPEES
Comissió Europea
INSTITUCIONS DE L’ESTAT
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad
PNSD - Plan Nacional Sobre Drogas
INSTITUCIONS AUTONÒMIQUES
Comunidad de Madrid
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Valencia
Junta de Andalucía
PRINCIPALS AJUNTAMENTS
i INSTITUCIONS PROVINCIALS
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Montornés del Vallès
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Ajuntament de Verdú
Ajuntament de Torelló
Ajuntament del Pont de Suert
Ayuntamiento de Antequera
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça
Consell Comarcal d'Osona
Diputació de Barcelona
Altres

FUNDACIONS I OBRES SOCIALS
CESIDA
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
EsportSalus
Fedaia
Fundació Agrupació Mútua
Fundación Montemadrid
Fundació Obra Social "la Caixa"
DONANTS
Alchimiaweb SL | Associació Mares,
Pirates i Princeses | Barcelona Radical |
Barcelona Reykjavik | Canna España
Fertilizantes SL | Empresa Municipal de
la Vivienda y Suelo de Madrid | Enrique
Tomás | Euroleague | Feria del Cáñamo
SL | Fundació d’Osteopatia de Barcelona
| Fundació Maite Iglesias | Fundació
Valora | Hemp Tranding SL | Justa
Energia | Laboratorios Stada | LetsBonus
| NANA | Petit Oh! | Petits Ideals | Planta
Sur Distribución SL | Pot Sistemak SL |
Radical Barcelona | RTVE | Schneider
Electric | Sónar | Usona Institute

GRUP ABD

abd-ong.org
abd@abd-ong.org
T. 93 289 05 30

ONG Declarada d’Utilitat Pública

fundacion.abd-ong.org
fundacion@abd-ong.org
T. 600 42 44 03

abd.ong

abd_ong
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Descobre�
mé� �’ABD

amb el nostre
vídeo–memòria

Programe�
Drogue�
Prevenció de riscs i danys
Atenció a les drogodependències
Prevenció en adolescents i joves
Salut mental
VIH-sida
Salut sexual

Pobres� � inclusi�
Inserció laboral
Habitatge social
Pobresa energètica
Migracions
Interculturalitat i mediació

Infànci�, famíli� � gèner�
Prevenció en infància i adolescents
Suport a les famílies
Violència de gènere
Prostitució i tràfic de persones en
situació d'explotació sexual

Seu�
BARCELONA
C/ Quevedo n. 2 Baixos
08012 Barcelona
MADRID
P. de la Dirección n. 69
28039 Madrid
ANDALUSIA
C/ Nueva n. 26 Baixos
29200 Antequera
BALEARS
C/ Gabriel Llabrés
n. 9, 2n 1a
07007 Palma de Mallorca
CASTELLA-LA MANXA
Carrer del Real n. 98
45200 Yllescas (Toledo)

Dependènci�, persone� gran�
� atenci� domiciliàri�
Atenció residencial i diürna
Habitatges amb serveis
Envelliment actiu i autonomia personal
Suport a les famílies i cuidadors/es
Atenció domiciliària pública
Atenció domiciliària privada

Discapacita� inte�·lectua�
Atenció diürna i residencial
Integració laboral i social
Promoció de l'autonomia personal
Suport a les famílies

Comptes auditats per
Forwards Economics S.L.
ABD col·labora amb:

