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Ens acompanyes?

El 2014 ha estat un any en què la crisi social i les polítiques
d’austeritat han continuat agreujant la situació de les persones i dels barris. Colpegen amb més força els col·lectius més
vulnerables i posen en perill la cohesió social i la salut comunitària. Mentre les necessitats augmenten i es diversiﬁquen, el
repte és fer més, i millor, amb menys.
Hem de continuar treballant per garantir els drets socials.
Necessitem, doncs, creativitat i innovació, i involucrar tots els
agents en la recerca d’una acció social adaptada als barris,
que inclogui la incidència política i amb els valors propis de
l’economia social.
És per això que volem ampliar la nostra xarxa de col·laboració, amb noves propostes de participació, amb professionals, amb voluntaris i voluntàries, amb els barris, amb les
famílies, amb les administracions, amb les empreses, amb les
escoles i amb tothom que vulgui tenir els ulls oberts i fer un
pas endavant cap a la transformació social.
Ens acompanyes?

#ImpacteABD2014

Què ens defineix?

Titularitat dels serveis i col·laboradors

LA NOSTRA MISSIÓ

INSTITUCIONS DE L'ESTAT
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
PNSD - Plan Nacional Sobre Drogas

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

Avantguarda, promotor i referent internacional d'un model d'entitat del tercer sector caracteritzat per l'articulació de:
Uns valors ètics en l'ús dels 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.

INSTITUCIONS EUROPEES
Comissió Europea

INSTITUCIONS AUTONÒMIQUES
Comunidad de Madrid
Generalitat de Catalunya
Junta de Andalucía
PRINCIPALS AJUNTAMENTS I INSTITUCIONS
PROVINCIALS
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Montornés del Vallès
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
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

ELS NOSTRES VALORS

Ètica i transparència
Professionalitat
Creativitat i innovació
Respecte i convivència
Compromís social

abd-ong.org

FUNDACIONS I OBRES SOCIALS
Bankia
Fundació Catalunya - La Pedrera
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Fundació CREFAT
Fundació Obra Social "la Caixa"
Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid
Fundación Mapfre
DONANTS
Banc Sabadell
Bankinter
BBVA
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid
Justa Energia
King
LetsBonus
Oysho España, S.A.
Petit Oh!
Escola d'Oficis de Catalunya
Tienda Activa
Òptica del Penedès
Rains Seguretat Ambiental
Adimen
Car Manager Consultores S.L
SALVADOS Asociación Canábica
EOS Global Collection
IKAP Club
Schneider Electric

fundacion.abd-ong.org

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

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

abd.ong

abd_ong
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Energy Control

Programa de prevenció i reducció dels
riscos associats al consum de drogues

• Premi Reina Sofía contra les Drogues
• Menció Honorífica al Voluntariat Social de la Secretaria
d'Estat de Serveis Socials.

Fuel Poverty Group

Programa comunitari contra la pobresa energètica

Programes

Drogues
Salut mental
VIH-sida
Pobresa i exclusió social
Inserció laboral
Habitatge social
Pobresa energètica
Migracions
Interculturalitat i mediació
Infància en risc
Prevenció en adolescents
i joves
Suport a les famílies
Violència de gènere
Prostitució i tràﬁc de
persones
Envelliment
Dependència
Discapacitat intel·lectual
Atenció domiciliària
Participació comunitària
Suport a cuidadores i
cuidadors
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Menció Especial del Consell Municipal de Benestar Social
als Mitjans de Comunicació.
Projecte cogestionat amb l'Associació Ecoserveis.

L’Hospitalet Acull

Projecte d'inserció sociolaboral

Finalista del Premi Josep M. Rueda i Palenzuela, de l'Àrea
d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona.
Projecte cogestionat amb l'Associació de Veïns i Veïnes de Collblanc la Torrassa.

Comptes auditats per
Forwards Econòmics S.L.

ABD forma part de:

