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des a països d’Àfrica (com Etiòpia, Libèria o Sierra Leone, entre
d’altres) i d’Amèrica (com Perú, Equador o Belize, entre d’altres).

Carta de
la directora

Mitjançant els Projectes de Cooperació Internacional, pretenem millorar la qualitat de vida de les comunitats amb menys
recursos, promovent una assistència social i sanitària de qualitat. Pel que fa al projecte Yakaar, tenim l’objectiu de millorar
les oportunitats de desenvolupament de joves senegalesos
vulnerables a Espanya i la seva posterior inclusió sociolaboral
al seu país d’origen.

“

Des que la Fundació Probitas va néixer el 2008, seguim amb
la clara i ferma convicció de millorar la salut física, psíquica
i emocional de les persones més desfavorides. Amb la qual
cosa, pretenem alhora contribuir a la igualtat d’oportunitats per
a dones, homes, nens i nenes en situació de vulnerabilitat. En
atenció a això, desenvolupem programes d’intervenció en l’àmbit
local i internacional amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida
d’aquestes persones.
L’impacte econòmic, social i emocional generat per la COVID-19
ha estat molt notori en àmplies capes de la població i els índexs
de pobresa infantil continuen augmentant a Espanya, superant
ja el 28%. Per tot això, aquests menors manquen de l’accés a
una alimentació diària equilibrada i nutritiva i es disminueixen
les seves oportunitats d’interacció social i de practicar activitats
esportives com a element de benestar físic i emocional.
En l’àmbit local, seguim impulsant el desenvolupament d’un
complet programa d’activitats socioeducatives i d’alimentació
saludable perquè adolescents en situació de vulnerabilitat puguin
relacionar-se en un espai favorable, en un període clau en el seu
desenvolupament personal i social.
En l’àmbit global, estem aprofundint en el programa Global Laboratory Initiative que, després d’11 anys en funcionament, ha
aconseguit millorar la capacitat i efectivitat de 31 laboratoris de
diagnòstic clínic a les regions més vulnerables del món, situa-

Estem molt
orgullosos dels
professionals de la
salut i de l’educació,
del personal dels
menjadors escolars
i dels educadors
socials

”
Estem molt orgullosos dels professionals de la salut i de l’educació, del personal dels menjadors escolars i dels educadors
socials que ens donen suport amb la seva tasca diària. Junts,
potenciem l’acció transformadora dels nostres programes per
aconseguir un major impacte a llarg termini i la sostenibilitat
dels projectes. Seguirem millorant les condicions de vida de les
poblacions més vulnerables, a través dels nostres nombrosos
projectes locals i internacionals, per promoure i treballar en favor
de la igualtat d’oportunitats entre els sectors de població més
desfavorits. Així és l’ADN de la Fundació Probitas.

Dra. Anna Veiga
Directora General
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LÍNIES D’ACTUACIÓ DE LA FUNDACIÓ

Des de la Fundació Probitas contribuïm a millorar
la salut física, psíquica i emocional i treballem per
aconseguir la igualtat d’oportunitats de persones en
situació de vulnerabilitat en l’àmbit local i internacional.
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LÍNIES D’ACTUACIÓ DE LA FUNDACIÓ

Compromesos amb els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de les Nacions Unides
Els nostres programes contribueixen de manera activa a aconseguir aquests ODS

Prioritaris

3
LES

Posar fi a la fam i
promoure la seguretat alimentària

Garantir una vida sana i
promoure el benestar per a tots

Reduir les desigualtats
entre països i dins d’ells

Rellevants

LÍNIES
D’ACTUACIÓ

Educació inclusiva,
equitativa i de qualitat

Millorar la
salut en
països amb
sistemes
de sanitat
precaris

Millorar la salut de menors
en risc de pobresa o
exclusió social

Accés a l’aigua i a la seva gestió
sostenible i sanejament per a tots

Accés a energia assequible,
segura i sostenible

Transversals

Millorar la igualtat
d’oportunitats de persones
migrants

Posar fi a la pobresa en totes
les seves formes a tot el món

Igualtat de gènere i apoderament
de dones i nenes

Aliança mundial per al
desenvolupament sostenible
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ELS NOSTRES PROGRAMES

Iniciat el: 2019 | Àmbit: Local i internacional

Els nostres
programes

Objectiu: Oferir oportunitats a migrants africans

Mitjançant un programa de formació i acompanyament, guiem a persones
migrants africanes perquè puguin desenvolupar el seu màxim potencial
en el seu país d’origen.

Iniciat el: 2012 | Àmbit: Local
Objectiu: Millorar la salut de menors en risc social

Iniciat el: 2010 | Àmbit: Internacional
Objectiu: Reforçar les capacitats de laboratoris de diagnòstic clínic

Treballem per garantir una alimentació saludable a menors, en un entorn
de protecció i promovent hàbits saludables com són l’esport, la higiene,
el descans o el benestar emocional.

Millorem l’accés a una atenció sanitària de qualitat per a comunitats
remotes. Reforcem infraestructures, dotem d’equips de laboratori,
formem a personal local i promocionem programes de salut.

Iniciat el: 2018 | Àmbit: Local

Iniciat el: 2010 | Àmbit: Internacional

Objectiu: Millorar la salut i la qualitat de vida

Objectiu: Millorar l’accés a una salut de qualitat

Donem accés a recursos sanitaris especialitzats per millorar la salut, el
benestar emocional i la qualitat de vida per a nens, nenes i adolescents
(NNA) en situació de vulnerabilitat.

Donem suport a sistemes de salut en la lluita contra les Malalties
Tropicals Desateses (MTDs).
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ELS NOSTRES PROGRAMES

Situació dels programes
d’àmbit internacional 2021

Astúries
Galícia

Cantàbria

País Basc

Castella i Lleó

Aragó

Catalunya

Madrid
Extremadura

Castella-la
Mancha

Comunitat
Valenciana

Illes Balears

Múrcia
Andalusia

Espanya
Illes Canàries
República Dominicana
Guatemala

Belize

Mali
Senegal

Nigèria
Sierra Leone
Ghana
Libèria
Costa d'Ivori

Colòmbia
Equador

Cambodja
Etiòpia
Kenya
Tanzània

Perú

Angola
Bolívia
Paraguai

Madagascar

Ceuta

Melilla

Situació dels
programes d’àmbit
local 2021
Convocatòria
d’acció social
Convocatòria
de salut mental
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RAI

RAI contribueix a aconseguir els següents ODS

Treballem de manera
transversal els hàbits
saludables

Alimentació

Col·laborem amb

Centres educatius
Ajuntaments
Entitats socials

Activitat física
i esport

Higiene

Descans

El programa RAI (Reforç d’Alimentació Infantil) contribueix a millorar la salut
de menors en risc social del nostre entorn amb un plantejament integral,
focalitzant-se en la millora de l’estat nutricional i l’adquisició d’hàbits saludables
amb especial atenció en l’aspecte psíquic i emocional.

Les accions es divideixen en 3 iniciatives

Benestar emocional
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RAI

Ajudes
menjador

Memòria Anual 2021 | 13

RAI

Infantil i primària
4.547 nens i nenes
196 escoles
58 municipis

5.519

230

59

Menors
beneficiaris

Centres

Municipis

Millorem l’alimentació de menors en situació
de vulnerabilitat oferint-los un àpat saludable al
dia mitjançant els menjadors escolars de centres
educatius de Catalunya i d’altres comunitats
autònomes.

Dinem junts
972 adolescents
34 instituts
9 municipis
Millorem l’alimentació i l’estat de salut d’adolescents en situació de vulnerabilitat que cursen
estudis d’ESO a poblacions de Catalunya oferintlos un acompanyament socioeducatiu.

Garantir un àpat saludable al dia a l’alumnat de secundària en risc de pobresa o d’exclusió social.
Promoure l’adquisició d’hàbits saludables a joves participants (alimentació, activitat física, higiene, descans i benestar emocional).
Proporcionar un espai de protecció i un acompanyament educatiu a joves del programa.
Millorar el rendiment acadèmic dels i les joves.
Treballar en xarxa, involucrant els agents implicats en el programa: famílies, entitats socials, instituts i administració pública.
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Activitats en col·laboració

Casals d’estiu
Donem accés a nens, nenes i adolescents en situació de risc de
pobresa i/o exclusió social a diferents activitats que realitzen
entitats socioeducatives durant els mesos de juliol i agost per
garantir un àpat saludable i un espai de protecció on realitzar activitats socioeducatives, esportives, d’oci i de reforç escolar durant
les vacances.

8.070 menors
137 projectes
46 municipis

9.033

Menors
beneficiaris

Oferir activitats durant els mesos de vacances escolars per facilitar l’accés de nens, nenes i adolescents en situació de vulnerabilitat
a participar en activitats lúdiques, esportives, culturals i educatives garantint la igualtat d’oportunitats.
Realitzar activitats com sortides d’un dia, colònies o campaments que enriqueixin l’experiència dels menors.
Col·laborar amb entitats socials i sense ànim de lucre a diferents municipis.

153

Projectes

Agost per a tothom
963 menors
16 projectes
11 municipis

51

Municipis

Dissenyar i promoure anualment aquest programa conjuntament amb els ajuntaments i entitats socioeducatives arrelades a cada
municipi.
Oferir activitats durant el mes d’agost, quan les necessitats persisteixen, però l’oferta és escassa o nul·la.
Realitzar activitats socioeducatives i d’oci com sortides a parcs aquàtics i a platges.
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RAI

Hàbits
saludables

10.392
Menors
beneficiaris
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RAI

A berenar!
Millorem l’alimentació de nens, nenes i adolescents en risc de pobresa i/o exclusió social mitjançant
un berenar saludable en un espai de protecció.

78

Centres

44

Municipis

Facilitar un
berenar saludable

Promoure l’adquisició d’hàbits
saludables: alimentació, activitat
física, higiene, descans i
benestar emocional

Promocionar els espais
socioeducatius no formals

FUNDACIÓ GASOL Estudi Pasos
2 publicacions
67 beneficiaris directes
Col·laborem en la realització d’un estudi pioner,
amb l’objectiu d’avaluar l’activitat física, el
sedentarisme, els estils de vida i l’obesitat dels
nens, nenes i adolescents espanyols de 8 a 16
anys i les seves famílies.

Xifres preocupants. 1 de cada 3 nens, nenes i adolescents va mostrar sobrepès o obesitat.
L’objectiu és millorar la salut dels més petits i promocionar hàbits saludables en els grups de població en risc social.
Desenvolupar l’Estudi Pasos ha estat possible gràcies a la participació de més de 3.800 famílies i 13 grups d’investigació a tota
Espanya.
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SALUT ESCOLAR

SALUT ESCOLAR

Salut
escolar

242

1.221

Persones
beneficiàries

61

Consultes
ateses

Tallers

Projecte HEALTHY en col·laboració
amb l’escola Santiago Apóstol de València

Els objectius del programa

Amb aquest nou programa millorem l’estat de salut de l’alumnat de centres educatius, principalment
d’alta complexitat, a partir de la figura de la infermera escolar que realitza una funció sanitària i
educativa.

Prevenir, detectar i actuar de manera precoç davant dels
principals problemes de salut en edat escolar: problemes
visuals, intoleràncies alimentàries, higiene, trastorns, etc.
Reduir l’índex de sobrepès entre l’alumnat.

Més del

Més del

75%

50%

de l’alumnat participa
activament a les activitats
d’educació física

de l’alumnat millora
les seves capacitats
físiques de base

Fomentar actituds crítiques i autònomes entre l’alumnat que
els permeti analitzar els problemes, reflexionar sobre aquests,
assumir responsabilitats i prendre decisions en relació amb la
salut.
Assessorar en matèria de salut al personal docent i no docent
del centre.
Proporcionar formació a les famílies en termes d’higiene
personal, informació sanitària, alimentació saludable, així com
de la importància de l’exercici físic.
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SIT

Treballem en aquestes vies
Formar, prevenir i sensibilitzar a professionals
de la salut i de l’àmbit social que treballen amb
nens, nenes i joves.

Desenvolupar teràpies innovadores.

Realitzar intervencions medicoquirúrgiques.

Efectuar estudis pioners en l’impacte de
diferents problemàtiques en el benestar
emocional i edició de material científic.

14.188
El programa SIT (Salut, Innovació i Teràpies) té l’objetiu de millorar l’accés
a la salut especialitzada de menors afectats per trastorns mentals, tot
promovent bones pràctiques per reduir l’estigma, millorar la detecció precoç
i fomentar la inclusió social. Així mateix, és reforça la consciència de les
seves necessitats, capacitant a nivell comunitari als professionals de l’àmbit
social, acadèmic i de la salut.

beneficiaris directes

172.583 beneficiaris indirectes

SIT contribueix a aconseguir
els següents ODS

22 | Memòria Anual 2021

SIT
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SIT

Projectes amb els quals col·laborem

VHIR

FUNDACIÓN ADANA

FUNDACIÓ VIDAL I BARRAQUER

FUNDACIÓ BARRAQUER

Teràpia assistida amb cans

Educador itinerant

Professor en ment

Mirem per tu

116 beneficiaris directes

80 beneficiaris directes

Signatura conveni

Mitjançant teràpies innovadores, millorem la qualitat de vida de
nens i nenes amb trastorn de l’espectre alcohòlic fetal (TEAF)
i trastorn de l’espectre autista (TEA). Els “gossos-teràpia” faciliten la relació d’aquests menors amb els professionals de la salut
i permeten aconseguir una millor adherència a les teràpies.

Projecte amb el qual donem suport i orientació al professorat de secundària d’instituts d’alta complexitat. L’objectiu és
oferir estratègies útils, eficaces i implementables per a la gestió dels i les alumnes amb un comportament difícil a l’aula.

55 beneficiaris directes
875 beneficiaris indirectes
Amb l’Equip Clínic d’Intervenció a Domicili (ECID), iniciem un
projecte amb l’objectiu d’oferir una formació especialitzada a
l’equip docent de centres de primària i secundària d’alta complexitat. Els dotem d’eines per sentir-se apoderats i saber gestionar situacions de conflicte.

Hem signat un conveni amb la Fundació Barraquer per realitzar revisions oftalmològiques i optomètriques gratuïtes per
als menors que formen part del programa “Dinem junts”. Les
jornades de revisions de salut ocular ofereixen la possibilitat de
prevenir i tractar els problemes de salut visual al Centre d’Oftalmologia Barraquer.
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HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

TIERRA DE HOMBRES

FEDERACIÓN SALUD MENTAL CASTILLA Y LEÓN

FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA

Cuida’m

Viaje hacia la vida

Lábyros: Elige tu aventura

Formació en salut mental

13 beneficiaris directes
Col·laborem amb el programa “Viaje hacia la vida” que fa
possible que nens i nenes amb diferents i greus patologies
puguin tractar-se al nostre país.

FUNDACIÓN SORAPAN DE RIEROS

El arte de comprender las emociones

259 beneficiaris directes
1.273 beneficiaris indirectes
Es tracta d’una formació per a professionals sobre trastorns de
conductes de joc i usos problemàtics de les TICS en menors i joves.
Es pretén capacitar als professionals en matèria de prevenció i
dotar-los d’eines per millorar.

3 beneficiaris directes

FUNDACIÓ VIA ACTIVA

Ments despertes

Seguim col·laborant amb el programa “Cuida’m”. A través d’aquesta
iniciativa, menors de països en desenvolupament amb malalties
greus, curables i no tractables als seus països d’origen per falta
de recursos sanitaris i econòmics, poden ser intervinguts quirúrgicament a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per tornar
als seus països sans o amb una salut molt millorada.

CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA

2.063 beneficiaris directes
112 beneficiaris indirectes
8.000 descàrregues

Benestar emocional i salut mental en
menors i adolescents amb TEA
1.391 beneficiaris directes
76.400 beneficiaris indirectes

270 beneficiaris directes
170 beneficiaris indirectes

S’ha realitzat un estudi per conèixer els efectes de la situació generada per la COVID-19 en el benestar emocional de la població
escolar amb TEA, s’ha revisat la literatura científica publicada i
s’ha presentat el segon seminari.

S’ha portat a terme un road show de l’exposició d’art itinerant
i interactiva “Salut mental des de la visió de la primera persona”. L’artista va plasmar, en dibuixos, com es sentia quan estava
afectada per un trastorn mental.

940 beneficiaris directes
3.760 beneficiaris indirectes
S’ha realitzat el concurs de cine “Ments despertes” i la corresponent
gala. Un esdeveniment obert a l’alumnat que vol trencar amb els
estereotips entre els joves i la salut mental.

Per millorar la formació en temes de salut mental, s’han editat i
distribuït els materials formatius elaborats en la fase 1 en format
de 4 guies de salut mental. S’ha presentat el projecte en una
jornada on van assistir-hi representants institucionals i s’han
realitzat tallers de capacitació. A més, s’han impulsat dos plans
d’acció local per millorar l’atenció en salut mental infantojuvenil.
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FUNDACIÓ PORT AVENTURA

Port Aventura Dreams
115 beneficiaris directes
Ofereix una experiència única a nens, nenes i joves que pateixen
un trastorn mental i a les seves famílies, promovent efectes
positius en el seu pronòstic a mitjà i llarg termini.

FUNDACIÓN APRENDER

Formació TEAF
50 beneficiaris directes
S’han creat recursos on-line per a professionals sanitaris, de la
salut mental i de l’educació amb l’objectiu de facilitar formació
específica en Trastorn de l’Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF), en
l’ús de les eines diagnòstiques i d’intervenció neurocognitiva i
educativa.

FEDERACIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR ESTATAL

Protégeme
733 beneficiaris directes
10.995 beneficiaris indirectes
Promoció de les habilitats afectiusexuals i prevenció de l’abús
i la violència sexual en menors i adolescents amb TEA i TDAH.
Per protegir als menors amb TEA i TDAH, s’han impartit cursos de
formació a professionals i familiars a Madrid, Castella-la Manxa,
Galícia, Comunitat Valenciana, Andalusia i Castella i Lleó. S’han
creat materials educatius com la producció d’un vídeo de formació
online i dues guies de suport dirigides a professionals. En tot moment s’ha ofert servei d’assessorament a professionals i famílies.
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YAKAAR

Els objectius

YAKAAR contribueix a
aconseguir els següents ODS
Oferir a persones vulnerables d’origen senegalès
el desenvolupament del seu màxim potencial
com a emprenedor/a en el seu país d’origen.

Promoure que s’integrin en la comunitat i siguin
persones de referència per sensibilitzar als joves
sobre les dificultats i riscos de la migració.

3 edicions

11 persones becades

Com es desenvolupa el projecte?

1. Identifiquem a migrants senegalesos amb interès en retornar al seu país.
2. Oferim capacitació i formació a Barcelona.

A la Fundació Probitas hem creat i impulsat el projecte Yakaar per donar
l’oportunitat a persones de Senegal de desenvolupar el seu màxim potencial
en el seu país d’origen. Yakaar significa esperança en Wolof i és el que es
pretén transmetre als participants del programa.

3. Acompanyem de manera integral per contribuir al seu desenvolupament personal
com a emprenedors.
4. Facilitem el retorn de manera segura i digna a Senegal per emprendre el seu negoci
garantint la seva inclusió sociolaboral.
5. Sensibilitzem i conscienciem sobre la realitat de la migració a joves, oferint formació
en el país d’origen.

30 | Memòria Anual 2021

Fase I

Barcelona

YAKAAR
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YAKAAR

Fase II

Senegal
Un acompanyament integral
Pla de formació empresarial

Creació del pla
d’empresa
Formació
Simulació d’empresa
Competències empresarials
Pràctiques en empresa
Treball en equip

Creació de
l’empresa

Formació en competències
Ajuda logística

Ajuda econòmica per a la creació de
l’empresa

Ajuda tècnica

Assessorament per a la gestió de
l’empresa i tràmits burocràtics

Suport econòmic

Coaching per facilitar el procés de retorn
i la integració en l’entorn familiar i social
Formació continuada

Desenvolupem el projecte Yakaar amb entitats amb experiència contrastada en formació,
acompanyament i assessorament empresarial. L’equip multidisciplinari està format per Servei
Solidari i Eduvic a Barcelona i Ha Ha Tay i Jokoo a Senegal.
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YAKAAR

Les 3 edicions del projecte Yakaar
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YAKAAR

Étienne

Moustapha

Operador turístic
Kafountine

Forn de pa i pastisseria
Touba

1ª

Maria Thérèse

Mbaye

Granja de pollastres
La Casamance, Ziguinchor
Senegal

Sucs naturals Dolcefruiti
Dakar · Senegal

2ª

El 2021, 3 persones van finalitzar la seva etapa de formació i van iniciar la posada
en marxa de les seves empreses a Senegal amb el suport de la “Beca Emprenedoria”.
Faty
Fruiteria de producte autòcton
Touba

“

“

Faré el meu desig de projecte realitat.
A més, vull que sigui una botiga
ecològica per contribuir a la lluita
contra els plàstics

Compliré el meu objectiu,
que és ajudar a la meva comunitat i
crear llocs de feina que podran ajudar
als joves i a les seves famílies

Gràcies a la beca Yakaar,
sento molta alegria de poder adquirir
bons coneixements per aplicar-los
al meu país

”

”

”

“
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3ª

El setembre de 2021, 6 persones migrants van iniciar el curs de formació a
Barcelona i el novembre van presentar les seves primeres idees d’empresa.

“

La formació i els recursos que aporta el projecte Yakaar són una gran oportunitat per
emprendre al nostre país d’origen i contribuir a la millora de la comunitat

”
Moustapha

Toure

Magatzem de congelació
de peix
St. Louis · Senegal

Instal·lació de fibra òptica a llars
Dakar · Senegal

Absa

Diarra

Llar d’infants
Dakar · Senegal

Carnisseria
Touba · Senegal

Issa

Dame

Peixateria
Dakar · Senegal

Venda de teles de confecció
Touba · Senegal

Accions de desenvolupament a Senegal
Amb l’entitat Ha Ha Tay (Gandiol, Senegal) desenvolupem el programa “L’Escola de la Vida” que té com a objectiu dotar a joves locals de capacitats per emprendre o
accedir al mercat laboral i així frenar la migració.

El 2021, s’han format 66 joves en construcció sostenible, artesania, medi ambient i lideratge i s’ha construït
la “Residència Artística Yere” per a la formació en oficis
tèxtils.
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GLI contribueix a aconseguir els següents ODS

El programa GLI consta de 5 fases
Fase 1

Diagnòstic de situació “Needs Assessment”

Reforçar les capacitats dels laboratoris
de diagnòstic clínic.

Fase 2

Reforç d’infraestructures i dotació d’equips de
laboratori
Fase 3

Capacitació del personal local en tècniques
diagnòstiques i gestió del laboratori

Millorar l’accés a una atenció sanitària
de qualitat per a comunitats remotes.

Fase 4

Promoció de programes de salut comunitaris
Fase 5

Mesura de l’eficàcia, eficiència i impacte

Formar al personal local en matèria de
salut i diagnòstic clínic.

Com millora el GLI la qualitat de vida de les poblacions vulnerables?

El Programa GLI (Global Laboratory Initiative) té com a objectiu millorar
la salut de les poblacions més vulnerables a través de l’enfortiment dels
serveis de diagnòstic.

Proximitat
Equitat
Rapidesa
Qualitat i fiabilitat

Les persones vulnerables poden accedir a un diagnòstic sense
haver de desplaçar-se desenes de quilòmetres.
Major igualtat d’oportunitats per a les poblacions desfavorides,
que aconsegueixen un accés equitatiu a l’assistència sanitària.
Major agilitat en el diagnòstic i tractament.
Ús de tècniques estandarditzades i controls de qualitat per
validar els resultats.
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31 laboratoris a 14 països

Rep. Dominicana

Belize

Mali
Sierra Leone
Libèria

Ghana

Etiòpia

Costa d’Ivori

Perú
Tanzània
Equador

Angola
Bolívia
Paraguai
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Projectes en curs

GLI

GLI

GLI

Paraguai

Etiòpia

Costa d’Ivori
52.454 persones beneficiàries
Aquest projecte cerca promoure la millora de l’estat de salut
de les persones en situació de gran vulnerabilitat, especialment
dones i nens, en el districte sanitari de Divo, a la Costa d’Ivori.

27.593 persones beneficiàries
Aquest projecte pretén millorar l’accés i la capacitat de diagnòstic del laboratori de la unitat familiar (USF) Campo Acebal,
àrea allunyada del centre de salut de segon nivell (Teniente Irala
Fernández), el qual s’identifica com el segon dels centres a
reforçar. Entre ambdós centres, es dona cobertura assistencial
a tres USF més de la zona. A través d’aquesta estratègia es
promou la millora d’accés a l’atenció integral de la malaltia de
Chagas, mitjançant el diagnòstic, el tractament i el seguiment,
a la població en centres pròxims al lloc on habiten.
EN ASSOCIACIÓ AMB:
ISGlobal

+18.000 consultes ateses/any
+1.000 dones embarassades/any
El projecte cerca garantir l’accés a una atenció sanitària gratuïta
i de qualitat per a la població pediàtrica i maternal de Meki, a
través de la detecció i diagnòstic efectiu de malalties i epidèmies. Per això, es treballarà en l’adquisició d’equips i l’enfortiment
de les capacitats i coneixements de l’equip tècnic de laboratori
de la Clínica maternoinfantil Let Children Have Health. Implicarà
la millora en l’atenció de la població, sent a més un dels pocs
laboratoris especialitzats presents en aquesta regió.
EN ASSOCIACIÓ AMB:
FUNDACIÓN PABLO HORSTMANN

“

“

L’objectiu és convertir la Clínica

Dades oficials del Programa de Chagas a

Pediàtrica de Meki en centre de

Paraguai estimen que actualment un 30%

referència per a la detecció i tractament

de la població total del país està exposada

així com de formació, investigació i

a la infecció en zones endèmiques.

diagnòstic de MTD, HIV, TB, malària,
malnutrició i lluita contra la Covid-19

”

”

Ho fem possible millorant la qualitat diagnòstica dels laboratoris
de tres centres de salut rurals: Chiépo i uns altres dos, encara
per detallar. Els determinarem respectant les indicacions i les
polítiques nacionals del Ministeri de Salut.
Les obres del laboratori del CSR de Chiépo han quasi finalitzat i
s’han començat a preparar les llistes d’equipaments proposades,
tot i l’endarreriment acumulat degut a la pandèmia.
EN ASSOCIACIÓ AMB:
ANESVAD

“

“L’objectiu és promoure la millora de l’estat
de salut de les persones en situació de
gran vulnerabilitat, especialment dones i
nens en el districte sanitari de Divo,
a la Costa d’Ivori”

”
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Libèria

República Dominicana
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GLI

Acompanyament
Mali

Ghana

Es va dur a terme a l’Hospital Públic
Maternoinfantil. Els objectius van ser
enfortir les capacitats de diagnòstic del
laboratori per a la millora en el control
prenatal i l’atenció al part, així com oferir
atenció sanitària a les comunitats rurals
més vulnerables.

Va requerir una actuació d’urgència pel
vessament de cru a les aigües del riu San
Miguel, cosa que impedia l’accés a l’aigua
potable, convertint-se en una emergència de
salut pública. La finalitat del projecte va ser
ajudar a les poblacions vulnerables de la
zona fronterera entre Equador i Colòmbia.

EN ASSOCIACIÓ AMB: OXFAM / ACNUR

EN ASSOCIACIÓ AMB: OXFAM / ACNUR

EN ASSOCIACIÓ AMB: OXFAM / ACNUR

Perú

Aquesta iniciativa va tenir com a finalitat disminuir les iniquitats
sanitàries que afecten especialment a les comunitats indígenes.
El projecte focalitzava la seva activitat principalment en dues àrees: a la zona de Condorcanqui (Amazones), a través de l’Hospital
Santa María de Nieva, i a Datem de Marañón, amb el Centre de
Salut de San Lorenzo.

27.000 persones beneficiàries

2.285 persones beneficiàries

Aquest projecte cerca rehabilitar el laboratori de l’hospital Saint
Joseph’s Catholic Hospital a Monròvia, Libèria, per millorar l’espai
de treball i adaptar-lo a la normativa internacional, també reforçar certs equips de diagnòstic i formar en la gestió d’aquests.

Aquest projecte pretén l’enfortiment de les capacitats del laboratori de diagnòstic clínic de l’Hospital provincial Dr. Leopoldo
Martínez a Hato Mayor, així com del Sistema Nacional de Salut
de la província d’Hato Mayor.

Les obres de rehabilitació del laboratori finalitzen després de
més d’un any del seu inici, degut a endarreriments causats per
la pandèmia.

Es compta amb un total de 109 persones de les 8 comunitats
capacitant-se a les xarxes de promotors de salut comunitària,
de les quals 84 persones han culminat el cicle de capacitacions
de manera completa. Es va entregar el 100% dels insums en el
procés d’equipament de les UNAPs.

Bolívia

S’ha millorat la qualitat del servei d’atenció primària a comunitats rurals de la província d’Hato Mayor, i de l’àrea de diagnòstic
a través del laboratori de l’hospital provincial, ja que es compta
amb la remodelació completa i l’equipament previst. Segons
l’informe de l’Hospital a l’estudi línia de base, el 2020 es van
prendre 38-47 mostres diàries de mitjana. En el període previst
entre gener i juliol del present any, aquesta quantitat va pujar a
113 mostres diàries, un increment de més del 200%.

EN ASSOCIACIÓ AMB: CEADES + ISGlobal

Finalització de l’obra
Adequació del laboratori amb aire condicionat i mobiliari
Condicionament del laboratori amb equips de diagnòstic
apropiats
Recomanacions sobre el funcionament del laboratori enviades
des de la Fundació Probitas per millorar la qualitat i l’agilitat en
el diagnòstic.

S’han executat 3 campanyes de desparasitació i suplementació
de vitamines, 1 per cada Unitat d’Atenció Primària (UNAP), donant
assistència a 222 nens i nenes.
EN ASSOCIACIÓ AMB:
SAINT JOSEPH’S CATHOLIC HOSPITAL

EN ASSOCIACIÓ AMB:
SAVE THE CHILDREN

Equador

És el primer projecte del Global Laboratory
Initiative (GLI) que va iniciar la Fundació
el 2010. Després de la fase d’identificació
d’infraestructures sanitàries, es va decidir
reforçar el centre de salut Valentín de
Pablo i, concretament, el seu laboratori
diagnòstic.

EN ASSOCIACIÓ AMB: UNICEF

Sierra Leone

Després de 15 anys de guerra civil, Sierra Leone comptava amb
un dels indicadors de salut més baixos del món, i l’epidèmia
d’Ebola, que es va iniciar el 2014, feia estralls en una població
cada cop més empobrida i estigmatitzada. L’objectiu de la Fundació Probitas va ser ajudar al condicionament de l’hospital
i del laboratori millorant l’accés a l’atenció sanitària de les
comunitats de la zona.
EN ASSOCIACIÓ AMB: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

La seva finalitat era millorar les necessitats dels serveis de laboratori
del departament de Cochabamba, a Bolívia. Desde la Fundació
Probitas treballem en col·laboració amb la fundació boliviana
CEADES i amb l’ISGlobal de Barcelona (Institut de Salut Global)
per combatre la malaltia de Chagas, que afecta a gran part de la
població, així com altres malalties prevalents de la zona.

Tanzània

Pretenia reduir la desigualtat sanitària que afectava especialment
a la població rural, facilitant l’accés a la salut primària a zones
remotes. Els objectius del projecte van ser: la millora de les
infraestructures de dos centres rurals de salut i un hospital de
districte, la dotació d’equips de laboratori i la capacitació del
personal local.
EN ASSOCIACIÓ AMB: CREU ROJA

Belize

Angola

Es va iniciar per enfortir les capacitats mèdiques dels laboratoris del sistema públic de salut del país. Concretament s’actua
en els laboratoris dels hospitals Dangriga (al districte de Stann
Creek), als centres de salut de San Antonio i Santa Theresa (al
districte de Toledo) i als centres de salut de Chunox i San Narciso
(al nord del país).

Es va signar un conveni de cooperació amb la Direcció Provincial del Ministeri de Salut d’Angola, la finalitat del qual era
oferir assistència sanitària a les àrees de materno-infantil i
de medicina interna amb èmfasis a les Malalties Infeccioses i
Parasitàries de la zona.

EN ASSOCIACIÓ AMB: UNICEF

EN ASSOCIACIÓ AMB: VALL D’HEBRON INSTITUT DE RECERCA
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Àmbits de treball

“

Enfortiment de les estructures
sanitàries locals.

Condicionament i equipament de
laboratoris de diagnòstic i centres
de salut.

Provisió d’aigua, sanejament i higiene
per a la prevenció d’aquestes malalties.

Assistència sanitària
especialitzada.

La zona de Baringo és
el primer lloc a Kenya
on aquestes MTDs es
detectaran i tractaran de
manera integrada

”
PCI contribueix a aconseguir
els següents ODS

A través d’accions de cooperació internacional pretenem millorar la qualitat
de vida de les comunitats amb menys recursos, promovent una assistència
social i sanitària de qualitat. Col·laborem amb projectes que treballen en la
lluita contra les Malalties Tropicals Desateses (MTD). Per dur-ho a terme, ens
alineem amb les directrius generals marcades per l’Organització Mundial de
la Salut (OMS) i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Formació i capacitació del
personal local de salut.

Investigació aplicada en la millora
del diagnòstic i tractament.

Control de vectors.

Campanyes de sensibilització i IEC
(informació, educació, comunicació)
en l’àmbit comunitari.

“

Més de mil milions de persones a 149 països
pateixen alguna de les 20 Malalties Tropicals
Desateses (MTD) que figuren al llistat de l’OMS

”
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Intervencions col·lectives amb pertinença cultural: Construcció
participativa d’estratègies per a la gestió de les MTDs i altres
prioritats en salut a l’Amazònia colombiana

Activitats
del projecte

Reunions amb autoritats
sanitàries

Tallers participatius a les
comunitats

Material educatiu per a
programes de prevenció

Accions educatives i
estratègiques

Guatemala
Colòmbia

Cambodja

Nigèria

PCI

Kenya
Madagascar

Colòmbia
2.178 persones beneficiàries
19 comunitats
Els objectius del projecte són, d’una banda, el desenvolupament d’eines metodològiques
i pedagògiques que permetin abordar problemes de salut pública. Per això, s’enfortiran coneixements i capacitats de les comunitats. Aquestes eines seran utilitzades pels
gestors comunitaris i el personal sanitari que dona servei a les comunitats indígenes del
departament, millorant així els processos educatius en salut intercultural.

Instal·lació d’unitats
d’higiene (aigua i
sanejament) a les
comunitats

Prevenció, diagnòstic
i administració de
medicaments

D’altra banda, es donarà suport a les intervencions de salut pública territorials mitjançant
l’acompanyament a les institucions locals en el disseny i implementació d’accions de
salut pública amb èmfasis en les accions de control i eliminació de les MTDs.

EN ASSOCIACIÓ AMB:
SINERGIAS

Assistència tècnica en
l’ús de tecnologies per a
la salut
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tractament per a la leishmaniosi visceral, tracoma i
picada de serp a través d’una metodologia integral
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Millora de la prevenció, diagnòstic i tractament
contra la malària en els assentaments de refugiats
camerunesos i a les comunitats d’acollida

Enfortiment de la capacitat de detecció i atenció
dels malalts d’Anèmia Falciforme a Madagascar
i consolidació de la seva resiliència davant les
crisis de salut

Enfortiment de la capacitat de detecció, diagnòstic,
mapeig i resposta davant les MTD a Cambodja,
amb especial atenció a Taenia solium

PCI

PCI

PCI

Nigèria

Madagascar

Cambodja

52.600 persones beneficiàries

15.728 persones beneficiàries

El projecte consolida la protecció internacional de les persones
cameruneses refugiades a Nigèria, garantint el dret a la salut i la
qualitat de vida de la població refugiada i d’acollida. Per això,
es desenvolupa un programa integral de lluita contra la malària.

El projecte cerca millorar les capacitats de detecció, seguiment
i atenció enfortint la descentralització de l’atenció sanitària
gràcies al coneixement dels beneficiaris sobre el seu estat
de salut.

Es capacitarà al personal de deu laboratoris d’hospitals de referència provincials i de districte en la realització de la tècnica
Kato-Katz. Aquesta tècnica permetrà la detecció, el diagnòstic,
el mapeig i la resposta de les MTD a Cambodja, amb especial
atenció a la cisticercosi produïda per la Taenia solium.

EN ASSOCIACIÓ AMB:
ACNUR

EN ASSOCIACIÓ AMB:
LCDM SOLIMAD

EN ASSOCIACIÓ AMB:
CNM NATIONAL CENTER

PCI

Kenya
22.800 persones beneficiàries
La zona de Baringo presenta una alta incidència de tres MTDs:
la leishmaniosi visceral, el tracoma i les picades de serp. A través del projecte es treballarà per disminuir aquestes malalties
mitjançant activitats de prevenció i de millora del diagnòstic i
infraestructures de salut de la zona. És el primer lloc a Kenya on
aquestes MTDs es detectaran i tractaran de manera integrada.
Pot ser una experiència pilot excel·lent per replicar el model a
altres hospitals en la resta de zones endèmiques.
EN ASSOCIACIÓ AMB:
KAPERUR CBO

STOP DENGUE: Combatent el Dengue des d’un
enfocament integral de salut comunitària al municipi de Coatepeque

PCI

Guatemala
6.710 persones beneficiàries
El projecte contribueix a la implementació d’una resposta sanitària integral de la malaltia del dengue, des de la prevenció
i el control, en el Departament de Quetzaltenango. Gràcies a
aquesta intervenció es millorarà la resposta davant dels brots
de dengue a poblats i viles rurals del municipi de Coatepeque,
una zona amb gran incidència.
EN ASSOCIACIÓ AMB:
FUNDACIÓN DEL VALLE
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Millora del diagnòstic de
laboratori

Lluita contra les malalties
tropicals desateses
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Xarxes i aliances

El PCI i el GLI es fonamenten sobre la base de

Programes de salut
comunitària

Aliances i
col·laboracions

Projecte IMAGING

Investigació i
innovació

Col·laboració amb l’OMS
Donem suport als esforços de l’OMS per enfortir el control,
l’eliminació i l’erradicació de les MTDs

Desenvolupar una plataforma
automatitzada de diagnòstic microscòpic
per intel·ligència artificial per al
diagnòstic de la malària, la tuberculosi i
les malalties tropicals

Innovació en el diagnòstic
El projecte d’investigació “Imaging” permetrà realitzar diagnòstics de microscòpia segurs i en temps real en qualsevol part del
món mitjançant un dispositiu mòbil dotat d’una aplicació que
treballa amb intel·ligència artificial i acoblat a un microscopi.
El projecte està alineat amb l’estratègia d’aplicacions mòbils al
servei de la salut impulsada per l’OMS. Durant el 2021, l’equip
multidisciplinari format per la Fundació Probitas, la UPC i el VHIR
ha desenvolupat el primer prototip d’Intel·ligència Artificial per al
diagnòstic automatitzat de la malària amb una finestra d’encert
entre el 60% i el 85%.

L’objectiu d’aquesta col·laboració és donar suport a la vigilància, el
seguiment i l’avaluació del sistema d’informació integrat de l’OMS
per a la erradicació de MTDs específiques -Leishmània, Chagas
i Pian-. Ho aconseguirem a través de la millora de la capacitat
tècnica dels treballadors de salut, incloent l’enfortiment de les
capacitats de diagnòstic de laboratoris seleccionats per a les
MTDs, a la vegada que a contribuir a les intervencions d’erradicació del Pian en el marc de l’OMS per al control integrat de MTDs
específiques de la pell.

Facilitar l’accés al diagnòstic i tractament mitjançant
l’adquisició de 20.000 tests ràpids de sífilis, 10.000 tests
de confirmació de sífilis i altres subministraments de
laboratori (10.000 tests PCR).
Desenvolupar capacitats, inclosa la capacitació de
500 professionals de la salut.
Elaborar, produir i difondre informació sobre salut.
Comunicació educativa mitjançant 50.000 fulletons
informatius.

Seguint l’objectiu 17 dels ODS
2030, des de la Fundació
Probitas promovem la creació
d’aliances amb entitats d’acció
social i sanitària, organitzacions
governamentals i no
governamentals, universitats i
centres d’investigació,
per aconseguir la sostenibilitat
dels projectes en l’àmbit local i
internacional.
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ALTRES: AD Iniciatives socials, Aldeas Infantiles, Asociacion Barró, Asociación Cultural La Kalle, Asociación de desarrollo comunitario Gazteleku, Asociación de madres solas
AMASOL, Asociación Entre Amigos de Sevilla, Asociación Juvenil ATZ, Asociación Para la Integración del menor-PAIDEIA, Asociación para la Mediación Social y Cultural-Intermediacción, Assoaciació Amics del Moviment Quart Món de Catalunya, Associació Atzavara-Arrels, Associació Cedre, Associació centre d’esplai Xixell, Associació Club d’Esplai
Pubilla Cases Can Vidalet, Associació Compartir-Grup Social Marista, Associació de Veïns i Veïnes Camp Rodó, Associació Educativa Trompitxol, Associació Espai Joäo Martí,
Associació Esportiva Can Deu, Associació Juvenil Barnabitas, Associació La Rotllana, Associació Play and Train, Associació Prosec, Associació Saó Prat, Ayuda en acción, CE
La Gresca, Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, Cáritas Interparroquial Mataró, Centre d’Esplai infantil i Juvenil Mowgli, Centre d’Esplai el Nus, Centre Educatiu Esclat, Centre
esplai Enlleura’t, Centre Esplai Tricicle, Centre Infantil i Juvenil Esplai Eixida, Centre Obert Pas a Pas, CEPS projectes socials, Club d’esplai Bellvitge, El Far Servei Social Protestant,
Esclat Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina-Pare Palau, Esplai Blanquerna, Esplai Ca n’Anglada, Esplai Can Serra, Esplai La Fàbrica Can Tusell, Esplai La Florida, Esplai
Panda, Esplai Polinyà, Federació d’Entitats els Garrofers, Fundació ADSIS, Fundació AGI, Fundació Carles Blanch, Fundació Carta per la Pau Dirigida a l’ONU, Fundació Casal
l’Amic, Fundació Comtal, Fundació Germina, Fundació Concepció Juvanteny, Fundació IDeA, Fundació Institut de Reinserció Social, Fundació Joan Salvador Gavina, Fundació
La Vinya, Fundació Mans a les Mans, Fundació Maria Auxiliadora, Fundació Marianao, Fundació Mossen Frederic Bara, Fundació Pare Manel, Fundació Pere Closa, Fundació
Roure, Fundació Salut Alta, Fundació SER.Gi, Fundació Soñar Despierto, Fundació Super Acció Social, Fundació Verge Blanca, Fundación Balia por la Infancia, Fundación Cruz
Blanca, Fundación El Tranvía, Fundesplai, GEDI, Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, Grup d’Esplai la Fàbrica, Grupo Tangente, Hermanas Oblatas del Santísimo
Redentor, ICEAS, INSOC Guadalhorce, Fundació Lestonnac, Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Psicólogos Sin Fronteras, Rodola, Salesians Sant Jordi Girona, Salesians
Sant Jordi La Mina, Salesians Sant Jordi Lleida, Salesians Sant Jordi Mataró, Save the Children, Suara cooperativa, Transpirenaica Social Solidaria, Une-T Asociación juvenil.
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: Consell Comarcal del Gironès, Consell Comarcal d’Osona, Ajuntament d’Aitona, Ajuntament d’Alcarràs, Ajuntament d’Alfarràs, Ajuntament
de Badia del Vallès, Ajuntament de Barberà del Vallès, Ajuntament de Canovelles, Ajuntament de Castellar del Vallès, Ajuntament de Granollers, Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat, Ajuntament de la Llagosta, Ajuntament de Lleida, Ajuntament de Mollet del Vallès, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament de Montornès del Vallès, Ajuntament
de Parets del Vallès, Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de Salt, Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, Ajuntament de Terrassa, Ayuntamiento de Alguazas, Ayuntamiento de
Archena, Ayuntamiento de Ceutí, Ayuntamiento de Coslada, Ayuntamiento de Parla, Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, Ayuntamiento de Murcia.

XARXES I ALIANCES
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EQUIPO HUMANO

Equip humà
Equip
Dra. Anna Veiga
Executive Director
Patricia Plasencia
Directora Organització i Relacions
Externes
Mercedes Bosch
Program Manager Internacional
Javier Zulueta
Program Manager Internacional
Elisabeth Arnaldo
Program Manager Local
Mireia Donés
Program Manager Local
Cristina Vico
Program Manager Local
Víctor Flores
Project Manager Comunicació i
Fundraising

Empreses col·laboradores

Maria Badiella
Support Administrative & Accountant

Patronat

Dr. Enrique Grifols
Metge ginecòleg

Núria Martín
Presidenta del Patronat
Advocada i sòcia d’Osborne Clarke

Dr. Antonio Paez
IG Clinical Operations Grifols

Ignacio Calero
Secretari del Patronat
Advocat i soci d’Osborne Clarke

Oriol Bota
Director Obra Social de Sant Joan de Déu
Representant de Sant Joan de Déu – Prov.
Sant Rafael

Paula Llobet
Becària Comunicació
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RECURSOS ECONÒMICS

Recursos econòmics
Ingressos 2021: 6.006.192 €
A la Fundació Probitas rebem el 0,7% dels
beneficis anuals de Grifols S.A. que són
cedits pels accionistes de la companyia.
A més, el 2021 s’han captat recursos
de particulars mitjançant la campanya
Twin Families, destacant les donacions
dels treballadors de Grifols i també de
diferents empreses amb un import de
119.845 €. L’excedent de l’exercici ha
estat de 7.170 €.

Ús dels fons

DISTRIBUCIÓ DE FONS PER LÍNIA D’ACTUACIÓ

51%

2.631.997 €

Salut i benestar
menors vulnerables

2.343.917 €
Salut Escolar

Seguim treballant per impulsar iniciatives i accions que permetin millorar la
qualitat de vida de persones vulnerables. En aquest aspecte, les col·laboracions
i aliances amb altres entitats són vitals per ampliar les nostres capacitats.

26.780 €
181.300 €

Estudis i Formació

Ferran Adrià, ambaixador de
Twin Families

80.000 €

Ferran Adrià, molt compromès amb la problemàtica de la pobresa
infantil, va animar personalment a les famílies a unir-se a la iniciativa
Twin Families. En el marc de la col·laboració, també va convidar
els seus amics xefs Nandu Jubany, Ada Parellada, Fina Puigdevall,
Víctor Gonzalo i Sofia Janer a realitzar tallers de receptes sanes i
assequibles mitjançant connexions en directe a les xarxes socials.

21% Accés equitatiu a la salut

1.064.118 €
434.755 €
486.884 €
Projecte Ebola

142.479 €

Missió

5.178.460 € (86%)

22%

1.150.000 €

332.345 €

6%

Altres col·laboracions

Igualtat d’oportunitats

La Dra. Anna Veiga, nova directora
general de la Fundació Probitas

332.345 €

Projectes propis
GLI, RAI, YAKAAR
Gestió i administració

820.562 € (14%)
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Accions destacades

Despeses 2021: 5.999.022 €
Des de la Fundació Probitas destinem el
86% dels recursos a la missió amb el següent desglossament per línies d’actuació
i programes.

ACCIONS DESTACADES

59%

Projectes
locals

51%

Projectes
internacionals

49%

Els comptes anuals de la Fundació Probitas de 2021 seran presentats a la Generalitat de Catalunya, complint amb el període legal
establert.

El juliol de 2021 es va oficialitzar el nomenament de la Dra. Anna
Veiga com a nova directora general de la Fundació Probitas,
després de ser membre del patronat de l’entitat durant més d’un
any. És doctora en Biologia i especialista en Medicina de la Reproducció i Cèl·lules Mare. Va liderar l’equip que va dur a terme la
primera fecundació in vitro a Espanya, és professora associada
de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i, des del 2005 fins a l’actualitat, ha estat directora de I+D de l’Àrea de Biologia del Servei
de Medicina de la Reproducció de Dexeus Dona.
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Cuina saludable amb
Grifols & Twin Families

Els treballadors i treballadores de Grifols
van participar en el concurs de Receptes
Saludables Twin Families i la xef Ada
Parellada va cuinar amb els guanyadors
les receptes premiades.

Mantenim la
col·laboració amb el
Club Joventut Badalona

La Penya segueix vestint el logotip de la
Fundació Probitas a la samarreta oficial de
joc de tots els equips durant la temporada
21/22. El compromís de la Fundació Probitas amb Badalona és ferm, col·laborant
amb escoles, serveis socials i entitats per
millorar la salut i el benestar dels menors
en risc social.

ACCIONS DESTACADES

Aliança amb el Comitè
espanyol d’ACNUR

Aquesta col·laboració té com a objectiu
contribuir a reforçar les capacitats del
sistema de salut públic a Nigèria, on el
paludisme és una de les principals causes
de mortalitat i morbiditat, especialment
entre els menors de 5 anys. Des de la
Fundació Probitas, acompanyarem el
procés d’execució del projecte aportant
la nostra experiència i coneixements en
l’àmbit sanitari, concretament en el del
reforç de laboratoris clínics bàsics en
zones vulnerables.

“Aces Solidarios”
del Banc Sabadell

La Fundació Probitas va ser escollida
pel Banc Sabadell com a beneficiària
d’“Aces Solidarios”, una iniciativa en la
qual el banc va donar 50 € per cada punt
de servei que els jugadors anotaven durant
el “Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo
Conde de Godó”. La donació final va ser
de 20.000 €. Amb ells s’han garantit 68
beques menjador per a menors en risc
social, durant tot el curs escolar, a través
de la iniciativa Twin Families.

Yakaar a la Contra de
La Vanguardia i a
Catalunya Ràdio

La Vanguardia va dedicar la seva emblemàtica secció de “La Contra” a una
entrevista a Mamadou Dia, president de
Ha Ha Tay, entitat amb la que desenvolupem el Projecte Yakaar. Catalunya Ràdio
va entrevistar a un beneficiari de Yakaar.

Donació lots
de Nadal
Grifols va impulsar una campanya interna per donar suport a la iniciativa Twin
Families, aconseguint la col·laboració de
més de 500 treballadors i treballadores.

Renovació de l’aliança
amb la Gasol Foundation
La 2a edició de l’estudi Pasos permetrà
determinar l’impacte de la COVID-19 en
els menors de 8 a 16 anys, tant en l’àmbit
físic com emocional. Pasos 2022 també
oferirà dades sobre l’evolució, els estils de
vida i la prevalença de l’obesitat infantil a
Espanya.
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