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Les fundacions socials catalanes atenen el 27% dels usuaris de serveis per a col·lectius vulnerables; Les entitats han vist reduïts els ingressos privats però
han augmentat plantilles i programes
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ACN Barcelona. - Les 824 fundacions de l'àmbit social de Catalunya atenen el 27% dels usuaris dels serveis a col·lectius vulnerables, més de 30.000 respecte els més
de 114.000 atesos en total. De fet, aquestes fundacions ofereixen el 27% dels 5.313 serveis oferts, més de 1.400 en total. Les fundacions socials ocupen a més de
37.000 persones, un 1,37% del total de Catalunya, compten amb prop de 25.000 voluntaris i ingressen més de 1.400 milions d'euros per les seves activitats. A més, tot
i la pandèmia, el 80% de les fundacions han mantingut o augmentat plantilles i la meitat van incrementar la despesa en programes d'actuació.

De les 2.224 entitats que presten serveis socials, el 45% són no lucratives, principalment fundacions o associacions, ofereixen el 48% dels serveis, 2.553, i atenen el
39% dels 114.188 usuaris, 45.580 en total. Les associacions ofereixen el 21% dels serveis i atenen el 13% dels usuaris. Del total de l'àmbit no lucratiu, les fundacions
ofereixen el 56% dels serveis i tenen el 67% de les places. Les associacions ofereixen el 32% dels serveis i el 21% de les places.Les empreses privades suposen el
39% de les entitats, el 30% dels serveis oferts i el 43% de les places disponibles. Les administracions públiques suposen el 16% de les entitats, el 22% dels serveis
oferts i atenen el 18% dels usuaris.Són les principals conclusions de l'informe 'Les fundacions de l'àmbit social: Les persones al centre', presentat aquest dilluns per la
Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF).Fins ara, no es comptava amb dades agregades d'aquest subsector del teixit fundacional, la qual cosa dificultava conèixer
el veritable pes dins del sector de l'àmbit social a Catalunya. Per aquest motiu, la Comissió de l'Àmbit Social de la CCF, formada per les fundacions associades que es
dediquen a l'acció social, va encarregar un estudi que pogués aportar dades rigoroses sobre la seva dimensió. De les 2.028 fundacions actives a Catalunya, el 41%,
824, són de l'àmbit social, i aquestes últimes donen feina al 42,6% dels prop de 88.000 treballadors de totes les fundacions, que ocupen el 2,6% dels assalariats
catalans. Els prop de 25.000 voluntaris de les fundacions socials representen el 57,8% dels voluntaris de totes les fundacions, que en tenen 42.629.L'informe també
explica que les fundacions socials tenen un patrimoni net de 2.597 milions d'euros i 3.735 milions en actius. Van ingressar 1.432 milions per activitats, 351 en
subvencions públiques i 196 milions en donacions privades. A més, van invertir 101 milions d'euros.Pel que fa als tipus de serveis que ofereixen, les fundacions
representen el 92% dels serveis de suport a l'exercici de la capacitat jurídica, el 69% de serveis a la salut mental i el 50% dels serveis de discapacitat intel·lectual. En
l'àmbit d'addiccions les fundacions tenen un pes del 32%, del 28% en residència i assistència a col·lectius desfavorits i gent gran, un 25% en salut no mental i un 21%
en l'atenció a infància i joventut.Aquest 2021 hi ha registrats 198 centres especials de treball a Catalunya, 64 dels quals, un terç, són fundacions. El 2019 aquests
centres donaven feina a 17.147 treballadors amb discapacitat, el 45% dels quals per part de fundacions i associacions. Pel que fa a les empreses d'inserció
sociolaboral, Catalunya en té 73 de registrades, 21 de les quals, un 29%, han estat creades per fundacions. Aquestes empreses ocupaven el 2019 un total de 3.597
persones, el 76% de les quals són persones en risc de pobresa i exclusió social.Cada entitat social ofereix de mitjana 2,4 serveis diferents i tenen 21 places per cada
servei. En el cas de les fundacions, ofereixen 3,7 serveis cadascuna i ofereixen 21,3 places per cada servei. Les empreses privades atenen 30 persones en cada
servei."Som un servei públic ofert per la societat civil. Les dades mostren que l'aportació de les fundacions és, sens dubte, del tot indispensable per millorar les
condicions de vida dels col·lectius més vulnerables del país", ha assegurat el president de la CCF, Pere Fàbregas, durant la presentació de l'estudi.Efectes de la
pandèmia i resiliència de les fundacionsL'Observatori de Fundacions va preguntar, durant l'any 2020, al conjunt de les fundacions com els havia afectat la pandèmia i
els confinaments. Un 80% de les fundacions han mantingut o augmentat el seu nombre de persones treballadores i un 47% van incrementar l'import de la despesa en
programes d'actuació.En el capítol de les subvencions públiques, prop del 40% han mantingut l'import de les subvencions i els serveis concertats amb les
administracions públiques. No obstant això, es pot considerar significativa la baixada dels donatius privats rebuts, ja que el 34% de les fundacions han vist com es
reduïen. A més, el 39% de les fundacions han perdut persones voluntàries afectades pels confinaments. Tot i això, el 64% de les fundacions han mantingut o augmentat
les inversions respecte el 2019.
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