Les fundacions han perdut un 34,6% del finançament privat per la pandèmia; FUNDACIONS SOCIALS
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Barcelona, 22 nov. (EFE).- Les fundacions socials catalanes, que ofereixen més d'una quarta part dels serveis socials, han deixat de rebre el 34,6% de les donacions
privades i 4 de cada 10 han perdut voluntaris durant el 2020 per la pandèmia, segons un informe de la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF).
Els resultats, publicats en l'informe 'Les fundacions de l'àmbit social: les persones al centre', mostren que el 2020 les fundacions socials van ingressar 1.432 milions
d'euros amb les seves activitats i que el 40% van mantenir les mateixes subvencions públiques, malgrat la pandèmia.
En una roda de premsa aquest dilluns, el president de la CCF, Pere Fàbregas, ha recordat que, "amb la pandèmia, les fundacions van demostrar la seva resiliència i
gairebé la meitat van augmentar les seves despeses en programes d'actuació durant el 2020".
"Una de les xifres més preocupants és que les donacions privades van disminuir un 34,6%, la qual cosa va afectar l'economia de les fundacions però que no va ser
obstacle per aconseguir mantenir i augmentar les seves pròpies donacions", segons Fàbregas, que ha afegit que el 2020 es van comptabilitzar 196 milions d'euros
rebuts per donacions privades.
Malgrat l'augment de feina, 4 de cada 10 fundacions van perdre voluntaris com a conseqüència de les restriccions i del confinament, però, no obstant això, el 80% va
mantenir o va augmentar el nombre d'empleats.
LES FUNDACIONS SOCIALS, EL 41% DE LES FUNDACIONS
L'informe també s'ha centrat en el paper de les fundacions socials en el marc de les fundacions catalanes i, segons Fàbregas, representen el 41% del total de
fundacions a Catalunya i el 42,5% dels empleats que treballen en aquestes entitats pertanyen a fundacions socials.
"Les fundacions socials suposen més d'una quarta part dels serveis socials que es duen a terme a Catalunya i es dediquen als serveis que afecten directament les
persones, l'objectiu dels quals és ajudar la gent", ha subratllat Fàbregas.
El president de la CCF ha destacat el valor de les fundacions socials insistint que duen a terme el 92% dels serveis en el suport a l'exercici de la capacitat jurídica (la
tutela), seguit del 69% dels serveis per a la salut mental, el 50% dels serveis per a la discapacitat intel·lectual i el 32% dels serveis per lluitar contra les addiccions.
"Aquestes entitats són més importants que mai, perquè a Catalunya el 31% dels menors de 16 anys estan sota el llindar de la pobresa i l'exclusió i el risc de pobresa
afecta més del 20% de les persones", ha conclòs el president de la CCF. EFE
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