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PROJECTES PROPIS

GLI

Programa propi desenvolupat el 2010 amb
l’objectiu de reforçar les capacitats de
laboratoris de diagnòstic clínic en regions
vulnerables.

PROJECTES DE
COL· LABORACIÓ
Col·laboració amb organitzacions de cooperació
internacional, per millorar la qualitat de vida de les
persones vulnerables.

FASE 1: Diagnòstic de la situació
“Needs Assessment”

Atenció mèdica: millorar la salut de les poblacions
als països del sud, especialment dels infants,
integrant com a prioritat l’enfortiment de programes
contra les malalties evitables.

FASE 2: Reforç d’infraestructures i
dotació d’equips de laboratori

Educació i acció social: oferir un suport integral a
nens i joves en risc d’exclusió social i reforçant la
seva educació, salud i nutrició.

FASE 3: Formació i capacitació del
personal local
FASE 4: Promoció d’altres
programes transversals de salut
FASE 5: Mesura de l’eficàcia,
eficiència i impacte

Reforç de laboratori i diagnòstic: millora de la
capacitat resolutiva de laboratoris, reforçant la
formació del personal local i l’equipament amb
tècniques innovadores.
Infraestructures sanitàries: creació o rehabilitació
d’infraestructures per una atenció mèdica adequada
de les poblacions més desfavorides.
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LA FUNDACIÓ EN
UN COP D’ULL
NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS (Haití)

DES DEL 2008, ELS ACCIONISTES DE
GRIFOLS S.A. CEDEIXEN EL 0,7% DELS
BENEFICIS ANUALS DE LA COMPANYIA
A LA FUNDACIÓ PROBITAS.

IDEI (Guatemala)

ASOCIACIÓN COMPARTIR (Honduras)
COOPERACIÓN SOCIAL (Nicaragua)

GLI-EQUADOR

GLI-PERÚ

GLI-COCHABAMBA (Bolívia)
OBRA SOCIAL DE SAN JUAN DE DIOS(Bolívia)
BANC DE RECURSOS (Bolívia)

660.713 €
345.728 €
180.450 €
171.562 €

376.917 €
744.807 €

615.532 €

858.092 €
726.225 €

1.199.220 €

1.651.912 €

781.038 €

2012
1.133.050 €

2013
1.930.045 €

2014
2.320.944 €

2015

2.928.157 €

CUIDA’M (Barcelona-Espanya)
RAI-Catalunya/Múrcia/Madrid (Espanya)

RENÉ MOAWAD FOUNDATION (Líban)
UNRWA (Jordània)
MEDICUS MUNDI (Argèlia)

FUNDACIÓ BARRAQUER (Senegal)
ALVES (Senegal)
GESTA África (Senegal)
UNOMASUNO (Gàmbia)

GLI-BAMAKO (Mali)
ULLS DEL MÓN (Mali)
IPI-COOPERACIÓ (Etiòpia)
ARQ. SIN FRONTERAS (Burkina Faso)

GLI-LUNSAR (Sierra Leone)
VOIE DE L’ESPOIR (Costa d'Ivori)
AZIMUT 360º (Costa d'Ivori)

MATRES MUNDI (Etiòpia)

GLI-KUMASI (Ghana)
PALIATIVOS SIN FRONTERAS (Camerun)
ORDEN
HOSPITALARIA
SAN JUAN DE
DIOS (Ghana)
FEPADE (Rep. Dem. del Congo)

GLI-KIGOMA (Tanzania)
VALL D’HEBRON INSTITUT DE RECERCA (Angola)

SOLIMAD (Madagascar)
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RAI

Programa de suport integral amb recursos nutricionals, socioeducatius,
psicosocials i d’atenció a la salut dels menors en risc d'exclusió social.

5.385
nens i
nenes

2.304
nens i
nenes

RAI - AJUDES AL
MENJADOR ESCOLAR

3 - 12 anys: Oferir ajuts menjador per escoles d’infantil i
primària.
2014/15 - 2.154 beneficiaris / 2015/16 - 2.573 beneficiaris

ESO: Garantir un àpat saludable en un espai de protecció dins
dels instituts, seguit d’activitats socioeducatives i de promoció
d’hàbits saludables.

RAI - CASALS D’ESTIU

Casals en col·laboració: Donar suport a activitats organitzades
per Entitats d’acció social arrelades als barris al juliol i a l’agost.
Casals propis: Organitzar activitats durant el mes d’agost en
espais cedits per Ajuntaments i executats per entitats d’acció
social seleccionades per la Fundació.
Juliol: 1.227 beneficiaris / Agost: 1.077 beneficiaris

2014/15 - 132 beneficiaris / 2015/16 - 186 beneficiaris

Esmorzars: Promoure esmorzars saludables en escoles
d’infantil i primària.
2014/15 - 340 beneficiaris

3.017
nens i
nenes

RAI - HÀBITS SALUDABLES

Berenars: Proveir als Centres Oberts ajuts per la compra
d’aliments frescos per oferir berenars saludables.

RAI- CUIDA’M

28
nens i
nenes

Beneficiaris directes: Atesos en coordinació amb l’Hospital Sant
Joan de Déu de Barcelona i altres centres, incloent tractaments
en odontologia, ortodòncia, oftalmologia, psicologia i psiquiatria
infantil.

2.260 beneficiaris

Jornades Socials: Organitzar jornades de promoció de l’esport
i l’alimentació saludable conjuntament amb el Futbol Club
Barcelona (FCB).
253 beneficiaris

Curs monitors de lleure: Brindar l’oportunitat a joves amb
dificultats socials d’obtenir el Títol oficial complementat amb un
monogràfic d’hàbits saludables.
100 joves

Formació d'hàbits: Oferir activitats, tallers i formacions en hàbits
saludables.
404 nens i nenes, joves, educadors i famílies
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MADRID

Madrid

CATALUNYA
Lleida

MÚRCIA

Múrcia
Torres de Cotillas
Alguazas
Ceutí

Girona
Salt

Barcelona
Santa Coloma de Gramenet
Sant Adrià de Besòs
Badalona
Hospitalet de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Sant Joan Despí
Granollers
Mollet del Vallès
Canovelles
Parets del Vallès
Barberà del Vallès
Badia del Vallès
Montcada i Reixac
Terrassa
Sabadell
Rubí
Mataró
Montornès del Vallès
Gavà
El Prat de Llobregat

EVOLUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

19.751€

49.817€

21.757€

121.693€

24.962€
423.070€
170.998€

981.894€

530.265€

171.562€

2012 / 171.562€

526.568€

706.582€

2015 / 1.651.912€

2014 / 1.199.220€

2013 / 726.225€

EVOLUCIÓ BENEFICIARIS
5.385

2.304

3.017

28

2015 / 10.734
4.180

1.622

774

14

2014 / 6.590
3.140

2013 / 3.876

631

105

RAI-AJUDES MENJADOR ESCOLAR

RAI-CASALS D’ESTIU

1.114

2012 / 1.114

RAI-HÀBITS SALUDABLES

RAI - CUIDA’M
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FASE 1: Diagnòstic de la situació
“Needs Assessment”

GLI

FASE 2: Reforç d’infraestructures
i dotació d’equips de laboratori
FASE 3: Formació i capacitació
del personal local

Programa propi desenvolupat
el 2010 amb l’objectiu de reforçar
les capacitats de laboratoris
de diagnòstic clínic en regions
vulnerables.

GLI-BAMAKO
[Mali]

Al barri de Téléphone sans Fils, al
Centre de salut Valentín de Pablo.

S’ha triplicat el número de
vacunacions infantils.
S’ha incrementat en un 12%
el nombre d’embarassades
ateses i en un 25,2% les
consultes.
2012/ Creació d'infraestructures
i provisió d'equips.
2013/ Posada en marxa del nou
laboratori.

FASE 4: Promoció d’altres
programes transversals de salut
FASE 5: Mesura de l’eficàcia,
eficiència i impacte

2010

2011

2012

2013

2014

2015

bioquímica

422

473

2.646

2.535

3.446

3.636

hematologia

486

359

1.846

2.096

2.927

3.121

microbiologia

3.792

2.978

4.685

3.619

4.469

4.726

total

4.700

3.810

9.177

8.250

10.842

11.483

5000

total

48.262

4500

analítiques

4000
3500
3000
2500
2000

2014/ Recolzament a altres
programes de salut.

1500

2015/ Projecte de laboratori
autosuficient.

500

1000
0
2010
bioquímica

2011

2012

2013

hematologia

2014

2015
microbiologia

GLI-KUMASI
[Ghana]

A l’Hospital Materno-Infantil.

Més de 20.000 pacients
digitalitzats i 305.594 test
analítics realitzats.
2013/ Obres de millora
per accés d’aigua corrent,
electricitat, optimització
d’espais i provisió d’equips de
laboratori.

Pre-GLI

Post-GLI

150000

total

305.594

analítiques

2014-2015/ Formació del
personal local. Instal·lació del
GLI-software per reforçar la
gestió.

bioquímica

125000

2013

2014

2015

927

2.025

3.503

100000
75000

hematologia

23.369

53.887

133.843

microbiologia

16.645

21.185

33.367

altres

4.645

5.156

7.185

total

45.443

82.253

177.898

50000
25000
0

bioquímica

hematologia

microbiologia

altres

2013

2014

2015

GLI-PERÚ
Al centre de Salut de San Lorenzo
i al Laboratori Intermedi de
Nieva. A les províncies de Datem
del Marañón i Condorcanqui
respectivament.

2014/ Creació
d'infraestructures i provisió
d'equips.
2015/ Posada en marxa dels
laboratoris.
En el 2015 s’ha realitzat el test
diagnòstic a 15.674 persones
i per primera vegada hi ha 143
persones rebent tractament
"in situ".
Adaptació del protocol nacional
de VIH/SIDA a les poblacions
indígenes i les seves
característiques geogràfiques

i culturals. Necessitat d’una
assistència Integral “in situ”.
Formació del personal local.
Instal·lació del GLI-Software.

REGIÓ/PROVÍNCIA

PERSONES EN TRACTAMENT ARV 2014/15

Amazonas / Condorcanqui

102

Loreto/ Datem del Marañón

41

TOTAL

143
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GLI-EQUADOR
[Lago Agrio]

A la província de Sucumbíos, al centres de salut de Puerto El Carmen,
Tarapoa i San Valentín.

col·laboració, juntament amb
el representant del Ministeri
de Salut, per assegurar la
sostenibilitat del projecte a partir
2013/ Creació d'infraestructures del 2016.
i provisió d'equips.
Increment exponencial de
la població de refugiats
colombians atesos durant
l’execució del projecte: 61,33%

total

80.947

analítiques
2012-15

2014/ Posada en marxa del
Els objectius d'aquest acord són:
laboratori i formació del personal 1. Incrementar els indicadors d'atenció de 4 laboratoris de
local. Instal·lació del GLIla zona.
Software i programa d’educació
2.
Millorar les capacitats tècniques i de gestió en els
en salut a les comunitats de
laboratoris
clínics.
refugiats colombians.
3.
Enfortir
les
accions planificades pels 2 Comitès de Salut
2015/ Al 2015 l’ACNUR va
Locals
a
Cantón
Putumayo.
traspassar les activitats del
projecte a OXFAM Itàlia, amb
qui s'ha signat un acord de

4. Reforçar l'atenció de les poblacions de riu a través de les
brigades mèdiques fluvials i altres activitats extramurals.

GLI-LUNSAR
[Sierra Leone]

Al municipi de Mabesseneh, al Saint
John of God Hospital, provincia de
Lunsar.

2013/ Rehabilitació de
l’Hospital amb electrificació
solar fotovoltaica.
2014/ Epidèmia d’Èbola. Tanca
l’hospital alguns mesos.
2015/ Reobertura del centre
després de l'epidémia
d'Èbola. Finalització dels
treballs de rehabilització i
provisió de nous equips de
laboratori. Inici d'activitats amb
30 llits i consultes externes.
181 transfusions sanguínies
realitzades a adults i 442 a
nens.

total

113.693

25000
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bioquímica

20000
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4.837

902

2.338

hematologia

10.973

16.464

2.876

4.438

microbiologia

16.602

22.892

7.105

8.140

altres

1.121

2.019

0

372

total

41.310

46.212

10.883

15.288

15000
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0
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hematologia

microbiologia

altres
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GLI-KIGOMA
[Tanzania]

Al Districte de Kasulu, i als centres
de salut de Makere i Kiganamo.

2015/ Diagnòstic de situació
en col·laboració amb la Creu
Roja Tanzana i Espanyola. Les
patologies més freqüents son:
malària, VIH/SIDA i infeccions
respiratòries.
Creació d’infraestructures i
provisió d’equips. Iniciar en
paral·lel el treball comunitari per
a promoure l’ús dels centres de
salut rurals com a complement
del reforç de la capacitat local
dels laboratoris i del personal.

GLI-COCHABAMBA
[Bolívia]

Als centres de salut de Villa Rivero, Arani i San Benito en l’àrea d’influència
de l’Hospital de Punata.

El projecte es focalitza en el
reforç del diagnòstic de la
malaltia de Chagas, essent
Bolívia el país més afectat
d’Amèrica Llatina amb més
de 1.000.000 de persones
afectades.
Model de maneig integral del
pacient amb Chagas.
2015/ Diagnòstic de situació en
col·laboració amb l’associació
local CEADES i l’Institut de
Salut Global de Barcelona
(ISGlobal) per reforçar el
diagnòstic precoç de la malaltia
de Chagas a Cochabamba, el

departament amb més casos
de Bolívia.
Creació d’infraestructures i
provisió d’equips. Iniciar treball
comunitari en paral·lel per
incrementar l’ús dels serveis
dels centres de salut rurals i
reforçar la descentralització
del sistema pel diagnòstic i
tractament de la malaltia de
Chagas i d’altres malalties
prevalents.
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PROJECTES DE
COL· LABORACIÓ
Col· laboració amb organitzacions de
l’àmbit de la cooperació internacional amb
l’objectiu de millorar la qualitat de vida de
les persones vulnerables.

8 projectes
1.171.705 beneficiaris

4 projectes
9.839 beneficiaris

Infraestructures
sanitàries

Reforç de
laboratori,
diagnòstic i
formació

Atenció
mèdica

Educació
i acció
social

9 projectes
136.083 beneficiaris

4 projectes
1.890 beneficiaris

2015 / 615.532€

SENEGAL

JORDÀNIA

Reforç de laboratori i
diagnòstic.
UNRWA

CAMERUN

GUATEMALA

BURKINA FASO

Educació i acció social.
ALVES

Atenció integral (reforç
escolar, nutrició, salut i
formació professional)
a 400 infants i joves en
risc d’exclusió social, així
com apoderament de
les mares dels menors
amb diverses activitats
generadores d’ingressos
amb l’objectiu de poder
trencar el cercle viciós de
la pobresa.

Diagnòstic precoç de la
diabetis en la població
en risc i millora en el
seguiment de 4.141
persones diabètiques de
dos camps de refugiats
palestins a Jordània
gràcies a la implementació
d’una tècnica innovadora
com es la Hemoglobina
Glicosilada.

Ajuda per a medicaments,
equipament sanitari i
formació del personal
local per a l'atenció de
malalts que requereixen
cures pal·liatives. Es crea
una ala específica de
pal·liatius que permeti
progressar cap a una
mort digna de la persona,
sense dolor ni patiment.

El projecte subministra el
el material de laboratori
necessari per realitzar
les proves diagnòstiques
de TB en pacients
co‑infectats amb VIH/SIDA
als hospitals participants
i formació al personal del
laboratori nacional de
salut.

El projecte reforça la
xarxa educativa i la salut
de la zona mitjançant la
construcció d'un pou, 4
aules, 3 cases per als
professors i 2 grups de
latrines a l'escola. A més,
es forma en higiene i
salut tant a alumnes com
a professors per tal de
disminuir les malalties
relacionades amb l'aigua
a la zona.

Atenció sanitària i
capacitació del personal de
salut.
Pal·liatius Sense Fronteres

Millora del diagnòstic a
través de recerca aplicada.
The Ohio State University/
IDEI - Guatemala

L'objectiu final és
millorar el diagnòstic
de la tuberculosi en
pacients amb el VIH a
Centreamèrica.

Educació per a la salut,
aigua i sanejament.
Arquitectes sense
Fronteres
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ANGOLA

Reforç de diagnòstic i
lluita contra malalties
prevalents.
Vall d’Hebron Institut de
Recerca

L'equip de diagnòstic
GeneXpert® instal·lat
en la primera fase
d'aquest projecte permet
conèixer la prevalença
real de la malaltia a
la regió i detectar de
forma primerenca la
tuberculosi multi resistent,
millorant directament el
pronòstic de les persones
afectades.

NICARAGUA

Millora d'infraestructures
i equipament.
COOPERACIÓ SOCIAL

Es treballa en la
dotació i reforma de les
instal·lacions de salut
seleccionades, es reforcen
els centres mitjançant
subministrament de
material hospitalari i
medicaments essencials.
Així mateix, es capacita el
personal dels centres de
salut i es dissenya un pla
de manteniment d'equips i
infraestructures.

ALGÈRIA

CAMPOS SAHRAUÍS

Millora d'infraestructures i
equipament.
Medicus Mundi Catalunya

Reforç del laboratori
de producció de
medicaments, formació
dels recursos humans
i acompanyament
tècnic per suplir la
manca de medicaments
causada per l'absoluta
dependència de l'ajuda
exterior.

ETIÒPIA

BARCELONA

Infraestructures i formació
per millorar la salut
maternoinfantil.
Matres Mundi

Atenció mèdica.
Programa Cuida’m Hospital
Sant Joan de Deu

Mitjançant la construcció
i equipament de l'Hospital
Maternoinfantil es busca
millorar la salut de les
dones gestants i dels
seus fills a la regió. A més,
l'hospital, es convertirà en
un centre universitari de
formació especialitzat en
atenció maternoinfantil,
pel que s'elaboraran plans
d'estudi específics.

Atenció a nens i joves de
països amb pocs recursos
per tal que puguin accedir
a tractaments mèdics
d’alta complexitat que
difícilment es podrien
resoldre als seus països
d’origen.

MADAGASCAR

BOLÍVIA

ETIÒPIA

Projecte integral de detecció,
tractament i educació
sanitària de drepanocitosi.

Construcció d'un ala
d'atenció en salut mental a
l'Hospital de Sant Joan de
Déu a Cochabamba.

Desenvolupament de la salut
materna i neonatal a Etiòpia.

Solimad

GÀMBIA

Unomasuno+

Projecte d'ampliació del
Health Centre de Touba
Kolong i construcció de l'ala
de maternitat.

COSTA D'IVORI
Voie de l’espoir

Millora de l'equipament del
laboratori de Bigerville.

LÍBAN

René Moawad Foundation

Obra social de Sant Joan de Déu

SENEGAL

Fundació Barraquer

Missió quirúrgica
oftalmològica a Richard Toll.

REP. DEMOCRÀTICA
DEL CONGO
FEPADE

Construcció d'un edifici per
la policlínica d’Uvira a la
província de Kivu Sud, a l'est
de la RDC.

GHANA

HONDURES

COSTA D'IVORI

Enfortiment del sistema de
salut comunitària en zones
vulnerables de Tegucigalpa.

MALI

Ulls del Món

Millora de la prevenció i el
tractament de la ceguesa
evitable a la regió de Mopti.

SENEGAL
Gesta Àfrica

Recolzament al projecte
d'atenció mèdica escolar
en centres educatius
vulnerables del Nord del
Líban.

Asociación Compartir con niños
y niñas

IPI-Cooperació

Suport al programa nacional
de lluita contra la ceguesa a
Senegal.

BOLÍVIA

Banc de Recursos

Recolzament per l'enviament
d'un contenidor amb material
informàtic per dotar les aules
d'informàtica de col·legis
bolivians.

Orden Hospitalaria de los
Hermanos de San Juan de Dios

Construcció d'un centre de
salut a Amrahia Accra.

AZIMUT 360

Energia fotovoltaica al Centre
de Salut de Gonfreville.

HAITÍ

Nuestros Pequeños Hermanos

Esport, salut i
desenvolupament per a
menors vulnerables i orfes
de Port-au-Prince.
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SOCIS I COL LABORADORS

RAI

·

Altres entitats: Associació Esplai Masia Espinós; Centre obert Pas a Pas Lleida; El Far, Servei Protestant;
Esclat Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina; Fundació IDeA; Fundació Privada Germina; Fundació
Salut Alta; Grup d’Esplai La Fàbrica; ISOM, integració social menors; Salesians Girona; Salesians La Mina;
Salesians Mataró.

[GLOBAL LABORATORY INITIATIVE]

GLI

PROJECTES DE
COL· LABORACIÓ

Amb el recolzament de:

memòria anual 2015· FUNDACIÓ PROBITAS 18/19

REFORÇ DE L’ALIMENTACIÓ INFANTIL GLOBAL LABORATORY INITIATIVE PROJECTES DE COL·LABORACIÓ

C. Jesús i Maria, 6 / 08022 Barcelona / Tel. +34 935 710 500 / fundacion.probitas@grifols.com / www.fundacionprobitas.org
Seu operativa: Avinguda de la Generalitat 152-158 / 08174 Sant Cugat del Vallès - Barcelona

