Per un futur millor
L’any 2010 ha estat ple de contradiccions, canvis importants i de revisions del nostre fer.
Al febrer, la Fundació Deixalles passa a ser un projecte més col·lectiu: es constitueix un Patronat format per l’Associació Amics de
Deixalles, associació de treballadores i treballadors de la Fundació que, amb una antiguitat d’un any, tinguin la voluntat de ser socis i la
possibilitat de ser propietaris de la seva feina. És en aquest moment quan les entitats fundadores decideixen continuar acompanyantmos en el nostre camí formant part del Consell Assessor.
El primer entrebanc que es va trobar aquest nou Patronat i l’Associació fou la necessitat de dur a terme un Expedient de Regulació
d’Ocupació (ERO), motivat per la gran reducció de subvencions i serveis que hem patit els dos darrers anys i que, si no es duia a terme
aquest i altres mesures correctores, posaven en perill el projecte comú i la nostra raó de ser.
Malgrat tot i la duresa de les circumstàncies, la Fundació Deixalles ha continuat desenvolupant els seus objectius fundacionals:
processos d’inserció de persones en risc d’exclusió, recuperació de materials que la societat actual rebutja, projectes ambientals i
de sensibilització per a promoure transformacions i millores a la nostra societat, participació en xarxes i grups de treball generadors
de canvis...
Tens a les mans una mostra del treball realitzat el 2010, feina que ens obre el camí del 2011.
Vull agrair expressament la confiança dipositada en el nostre projecte que ens farà capaços d’oblidar els individualismes i treballar des
d’una perspectiva global.
Moltes gràcies per l’esforç i pel suport.
Ara més que mai necessitam la teva col·laboració.
Francesca Martí Llodrà
Presidenta de la Fundació Deixalles
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QUI SOM
La Fundació Deixalles és una entitat sense ànim de lucre constituïda l’any 1986 per iniciativa de la delegació
d’Acció Social del Bisbat de Mallorca i de la Federació
de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM).
Actualment és propietat de l’Associació Amics de Deixalles, formada per treballadores i treballadors de la
Fundació.
La Fundació assumeix els principis de l’economia solidària i té com a objectiu contribuir a construir una societat més justa i sostenible afavorint la inserció sociolaboral de persones en situació o en risc d’exclusió de les
Illes Balears, mitjançant activitats relacionades, principalment, amb els residus i la millora del medi ambient.
El 2010 ha sigut un any difícil per a la Fundació degut a
la crisi econòmica que ens ha colpejat durament. A conseqüència d’això, hem patit un ERO (Expedient de Regulació d’Ocupació) del que ens estem recuperant i seguim lluitant per a aconseguir
els nostres objectius.

Principis de l’Economia Solidària
Igualtat
Llocs de feina
Medi ambient
Cooperació
Sense caràcter lucratiu
Compromís amb l’entorn
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Les persones són les protagonistes
Als centres escolars: 12.837 alumnes directament i 41.000 indirectament han participat en les activitats de la Fundació Deixalles
A la integració socio-cultural: 417 persones participant dels processos d’inserció
Plantilla desagregada per sexes a 31/12/2010
A l’orientació laboral: 500 persones assessorades pel GOL
TOTAL Dones
%
Homes
%
A la feina de cada dia Treballadors/es de la Fundació Deixalles
263
112
43
151
57

Projectes i Desenvolupament (Comissió)
RRHH + Projectes + A.Social
+ A. Ambiental + Presidència

Associació Amics de Deixalles

Treballadors/es associats/des

Patronat

Consell Assessor
Càritas
PIMEM
Govern Balear

Presidència Executiva

Assessoria Externa
Assessoria Laboral
Assessoria Fiscal i Econòmica
Assessoria Informática
Assessoria Qualitat

Administració - Direcció Financera

Dept. Comunicació

Dept. RRHH

Dept. Administració

Dept. Projectes

Àrea Social

Àrea Ambiental

Comunicació

Laboral

Logística Projectes

Itineraris Inserció

Ed. Ambiental-Mallorca

Comercial

PRL/Qualitat

Control de Gestió

GOL/Salut Mental

Ed. Ambiental-Eivissa

Informàtica

RRHH

I+D- Subvencions

Formació

I+D Mallorca

Projectes/Cooperació

I+D Eivissa

				
Equip de Coordinació
Comunicació, RRHH, Administració, Projectes, Social,
Ambiental, Representants Participació

Delegacions
Projecte SGR
Àrea Can Canut

PT1,PT2 i CTP’s

Projecte Teula
Administració

Comercial

Àrea Social

Delegació Palma

Delegació Sóller

Delegació Llevant

Delegació Calvià

Delegació Felanitx

Delegación Inca
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Les nostres polítiques
Qualitat

		

Després d’haver obtingut al 2007 el Certificat de Gestió de Qualitat ISO 9001 per a l’aplicació del Programa d’Inserció Sociolaboral,
la Fundació Deixalles ha apostat durant el 2010 per consolidar el sistema com a eina de gestió a les diferents delegacions de Palma,
Sóller, Felanitx i Llevant, i hem superat el procés de renovació del Certificat de Qualitat ISO 9001:2008, auditat per AENOR (Associació
Espanyola de Normalització i Certificació): el sistema compleix la norma, es manté adequadament implantat i no es detecten no conformitats sobre això.
Aquesta implantació s’aplica al Programa d’Inserció Sociolaboral, a totes les activitats del servei del Gabinet d’Orientació Laboral i a les
activitats de suport dels processos de capacitació sociolaboral adreçades a persones en risc o en situació d’exclusió: formació en gestió
de residus, taller de recollida selectiva, taller de deixalleria i condicionament, taller de fusteria, taller de recuperació de metalls, taller de
jardineria ecològica i serveis de jardineria, taller de roba, taller de restauració de mobles, taller d’electrodomèstics i taller de donació.

Formació
Per a la Fundació Deixalles, la formació dels nostres treballadors i
treballadores és un aspecte important com a eina de capacitació i
reciclatge professional.
Existeixen diferents tipus de formacions dins el nostre pla de formació: la formació interdisciplinària, la formació segons el lloc de feina
(grupal i individual) i la formació en prevenció de riscos laborals.
Durant el 2010 s’han desenvolupat 6 cursos de formació grupal
específics: Neteja i medi ambient, Tècniques educatives en la supervisió laboral, Igualtat d’oportunitats de gènere, Intervenció socioeducativa amb col·lectius en risc d’exclusió, Operador/a d’equips
de treball (plataforma elevadora i pala carregadora), Català nivell
intermedi.
En aquest període han participat uns/es 100 treballadors/es a les
activitats formatives: 55,67% dones i 44,33% homes.
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Prevenció de Riscos Laborals (PRL)
Durant l’exercici del 2010, s’han produït canvis en l’estructura organitzativa de l’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals. Es compta amb
el següent equip humà per poder gestionar la prevenció a tots els centres de treball:
■
■

1 tècnica-responsable de PRL
1 administrativa de PRL

Per altra banda, es treballa sota la modalitat de servei de
prevenció aliè (PREVIS, SLU) amb el qual tenim concertades les
següents especialitats preventives:
■
■
■
■

Seguretat en el treball
Higiene industrial
Ergonomia i psicosociologia aplicada
Vigilància de la salut

Durant aquest exercici s’han fet actuacions en matèria
preventiva per aconseguir un nivell adequat d’integració de la
PRL en el sistema general de gestió de l’entitat. En aquest sentit,
ha adquirit una importància vital el compromís de la Direcció.
L’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) de la Fundació
Deixalles, així com el Servei de Prevenció Aliè, han dut a terme actuacions en matèria preventiva per aconseguir el compliment legal de
totes les obligacions empresarials en matèria de PRL. Aquestes han estat:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Pla de prevenció
Avaluacions de riscos
Planificació de l’activitat preventiva
Informació i formació específica
Investigació d’accidents i incidents
Consulta i participació dels treballadors i de les treballadores
Vigilància de la salut
Protecció de treballadors i treballadores sensibles
Mesures d’emergència

A més de les actuacions detallades, s’ha volgut implementar la protecció de la maternitat i la lactància natural, de la prevenció i protecció
davant presumptes situacions d’assetjament laboral psicològic, sexual o per raó de sexe, desenvolupant protocols d’actuació interns.
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Àrea social

Itineraris d’inserció sociolaboral
L’objectiu fonamental de la Fundació Deixalles és la formació i la
capacitació sociolaboral de persones en risc o en situació d’exclusió
perquè puguin aconseguir llocs de feina dignes i es desenvolupin
integralment com a ciutadans i ciutadanes.
Els itineraris individualitzats es realitzen als tallers de recollida,
reciclatge i reutilització de residus.
Les persones reben el suport, la formació i l’atenció psicosocial
necessaris per part d’un equip multiprofessional, així com una beca
econòmica durant el temps que dura el procés a la Fundació.

Persones que han seguit itineraris
PROCESSOS

ACCIONS FORMATIVES

PALMA

82

31

113

SÓLLER

17

12

29

FELANITX

91

10

101

LLEVANT

31

12

43

CALVIÀ

50

EIVISSA

30

12

42

INCA

27

10

37

TOTAL

328

87
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CENTRE ESPECIAL D’OCUPACIÓ

2

2

TOTAL

52

417

Tallers
L’activitat dels tallers de la Fundació Deixalles s’inicia amb la recollida i la manipulació dels residus.
Per fer aquesta activitat hi ha establert un sistema de recollida,
classificació i reparació dels materials cedits per particulars o
empreses a cada una de les delegacions amb la finalitat de ferne possible la reutilització.
Un cop els materials arriben a la Fundació Deixalles, els/les monitors/es i les persones usuàries en procés d’inserció són els encarregats de classificar-los i enviar-los als tallers respectius:

Taller de reutilització de roba

Taller de recollida selectiva

La roba passa per un minuciós procés de selecció i classificació
per tal de donar-hi l’aprofitament i la destinació que siguin millors.

S’hi recullen els voluminosos reutilitzables o per reciclar: mobles,
roba, paper, llaunes, etc.

Taller de fusteria

Taller de restauració de mobles
Reparació i restauració de mobles vells.
És un taller específic de la delegació de Sóller.

Reparació i reforma dels mobles usats que arriben, a més de la
recuperació de fusta vella per fer mobles nous. Els mobles reben
un tractament natural, respectuós amb el medi ambient.

Taller de jardineria ecològica

Taller de deixalleria

Formació en la configuració i el manteniment de jardins de manera ecològica.

S’hi fa la primera selecció i classificació dels objectes que arriben
a la delegació.

Taller de recuperació de metalls
Es rep, selecciona i lliura el metall recuperat.

S’hi desballesten els objectes irrecuperables per possibilitar-ne
el reciclatge i, si no és possible, s’envien a la destinació ambientalment més correcta.

Taller de reutilització d’electrodomèstics
Els electrodomèstics es revisen, reparen, pinten i netegen per
preparar-los per ser reutilitzats. Els electrodomèstics sense potencial de reutilització es descontaminen i reciclen.

Àrea de Salut Mental. Deixalles Calvià
- Centre Social de Dia “HAFRIA” (Rehabilitació Psicosocial):
19 usuaris
- Centre Especial d’Ocupació “Frontera”: 2 usuaris
- Desenvolupament d’activitats medi ambientals: 19 usuaris
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GOL (Gabinet d’Orientació Laboral)
El Gabinet d’Orientació Laboral és un servei d’acompanyament que dona suport a la inserció de col·lectius vulnerables i que forma part
de la xarxa de serveis del SOIB.
Aquest servei té presència física a Mallorca: Palma, Sóller, Felanitx, Llevant, Inca i Eivissa.
Hem desenvolupat els diferents programes amb plans de feina individualitzats i amb l’objectiu de millorar el grau d’ocupació i de qualificació de les persones.

Persones ateses
Palma
Felanitx
Llevant
Eivissa
TOTAL

207
81
93
119
500

Persones amb
demanda de feina
162
40
39
89
294

Insercions amb
contracte
37
15
11
36
99

Insercions
sense contracte
10
3
4
11
28

% d’inserció
segons demanda
29%
45%
38.4%
52.8%

Empresa d’inserció
La Fundació Deixalles realitza, des de fa anys, processos d’inserció sociolaboral
desenvolupant diverses activitats productives.
Arran de l’aprovació de la llei estatal d’empreses d’inserció, la Fundació
Deixalles sol·licita la classificació d’empresa d’inserció, acollint-se a la disposició
transitòria segona, i adquireix aquesta qualificació al 2009.
El projecte d’empresa d’inserció s’ha anat conformant de manera progressiva
i acull, inicialment, les activitats de neteja, ofici de paleta, jardineria i forestals.
Fins al desembre 2010, s’ha contractat a 8 persones en procés d’inserció. Pel
que fa al personal d’estructura, des del primer moment s’ha vinculat directament
a aquest projecte a un coordinador, a un tècnic d’acompanyament/suport social
i a un supervisor/encarregat a mitja jornada.
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Projectes Fundació Deixalles 2010
■

Itineraris integrats d’inserció (Palma, Sóller, Felanitx, Llevant,
Calvià, Inca i Eivissa).

■

Accions formatives finançades per la Conselleria de Turisme
i Treball (Palma, Sóller, Felanitx, Llevant, Inca i Eivissa).

■

Serveis d’orientació per a col·lectius vulnerables: Programa
d’Inserció Sociolaboral GUIA (Palma, Felanitx, Llevant),
finançats per la Conselleria de Turisme i Treball.

■

Posar fil a l’agulla, comarca de Llevant, finançat per Bancaja.

■

Customització de roba, finançat per IMAS-Consell de
Mallorca (Llevant).

■

Neteja i reforestació de la Colgada de ses Perdius al Parc de
Llevant i Millores en l’accessibilitat al itinerari del parc de Sa
Albufera, Espais de Natura Balear.

■

Projecte Consum Responsable a Mallorca finançat per la
Agència de Cooperació de les Illes Balears.

■

Millora (Sóller, Felanitx, Llevant, Inca i Eivissa). Conselleria
d’Afers Socials del Govern Balear.

■

Programa Incorpora. Fundació La Caixa (Eivissa).

■

Servei de eliminació d’espècies invasores al Parc Natural
de Ses Salines d’Eivissa i Formentera (TRAGSA i Espais de
Natura, Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear).

■

Conveni d’Urgències Socials a Sóller, Felanitx, Llevant,
Eivissa (Obra Social de Sa Nostra).

■

Projecte d’accions d’inserció sociolaboral a Eivissa. Consell
d’Eivissa.

■

Convenis d’Inserció i Reciclatge i d’Educació Ambiental,
finançats pel Consell d’ Eivissa.

■

Projecte Compra Pública Ètica, Agencia de Cooperació del
Govern Balear (Mallorca, Eivissa).

■

Projecte d’Inserció sociolaboral. Ajuntament d’Eivissa.

■

Projecte d’Inserció sociolaboral. Ajuntament de Sant Josep
de sa Talaia (Eivissa).

■

Itineraris i passatges per dones i persones immigrants,
finançats per l’Ajuntament de Palma i la Fundació Deixalles.

■

Agents sensibilitzadors sobre canvi climàtic finançat per la
Conselleria de medi ambient, Direcció General de canvi climàtic.

■

Taller de sensibilització i igualtat d’oportunitats finançat pel
Consell de Mallorca.

■

Empresa familiarment responsable (EFR) finançat pel Consell
de Mallorca.

■

Les mil vides de la roba finançat per la Conselleria de medi
ambient.

■

Projecte de Menors, en col·laboració amb la Direcció General
de Menors, Palma.

■

Contractes d’Interès General (Palma, Sóller, Felanitx, Llevant
i Eivissa), finançats per la Conselleria de Turisme i Treball.

■

Projecte Codesenvolupament i Migracions, finançat per la
Direcció General de Cooperació de la Conselleria d’Afers
Socials.

■

Centre Social de Dia, Programa en conveni amb l’IMASConsell de Mallorca (Calvià).

■

REINICI: itineraris per a persones amb greus dificultats
d’inserció, finançats per l’IMAS (Sóller, Felanitx, Llevant,
Calvià, Inca).

■

Taller customització roba a Inca, finançat per l’IMAS.
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Àrea ambiental
Mallorca Recicla

Fomentar la reducció, la reutilització i la recollida selectiva de residus, així com el consum responsable als centres educatius, és l’objectiu d’aquest programa d’educació ambiental.
Es du a terme mitjançant un conveni entre el Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, TIRME i la Fundació Deixalles.
Mallorca Recicla consta de dos programes educatius:
■ L’Escola Recicla, per infantil i primària
■ Millorem el Centre, per secundària
Aporten al professor formació, assessorament, material didàctic, tallers i xerrades, amb la finalitat de treballar amb els alumnes i impulsar en el conjunt del centre mesures de reducció, reutilització i reciclatge.
126 centres han fet aquest programes educatius
■ L’Escola Recicla: 76
■ Millorem el Centre: 26
■ L’Escola Recicla i Millorem el Centre: 24
41.000 alumnes s’han pogut beneficiar de la nostra tasca de forma indirecta.
S’han fet 1.037 activitats que han arribat a 9.419 destinataris directes.
A més dels programes educatius realitzem altres activitats:
■ 32 activitats puntuals amb un total de 516 participants
■ Han visitat la Fundació 824 persones en 21 visites
■ IX Trobada d’Ambientalització de Centres Educatius
■ IX Concurs d’objectes fets amb material de rebuig

Programa Agenda 21 Escolar
És un projecte d’educació, participació i implicació cívica, en col·laboració amb la Direcció Insular de Cooperació Local, vigent el primer
trimestre a 45 centres de Mallorca.
S’han dut a terme 108 activitats amb un total de 380 participants.
Cal destacar l’organització de la V Trobada de Centres d’A21E que va tenir lloc a Sineu.
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Educació Ambiental a Eivissa
Té com a objectiu abordar la sensibilització de la població escolar i, puntualment, de la població en general d’Eivissa, sobre la problemàtica de l’energia i els residus als àmbits local, regional i global.
Els tallers i activitats són:
■ Taller de l’energia i els residus
■ Aula mòbil d’energia (als centres educatius)
■ Visita a l’Estació de Transferència d’Eivissa
■ Aula mòbil d’energia a fires o jornades
■ Visita a la nau de la Fundació Deixalles
■ Dona vida als envasos
■ El conte de’n Pepet
■ Vols ser consumidor/a responsable. Dóna vida als electrodomèstics
■ Situació actual dels residus a Eivissa
Hem arribat a 18 centres de primària i 8 de secundària, així com visites guiades a l’Estació de Transferència d’Eivissa per a grups de 5
col·lectius no escolars.
Hem desenvolupat 147 tallers escolars que han permès el contacte a 3458 alumnes.

Residus
La Fundació Deixalles ofereix a la societat balear un servei gratuït de recollida de residus voluminosos que es poden tornar a reutilitzar.
Aquest servei s’ajusta a la política europea de gestió de residus: primer, reduir el volum de residus generats; després, reutilitzar; i,
finalment, reciclar.
La primera opció sempre és reutilitzar, per tant s’allarga la seva vida útil, i en cas que no puguin ser reutilitzats, reben una gestió
adequada.
FUNDACIÓ DEIXALLES
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RESIDUS kg.

PALMA

SÓLLER

FELANITX

LLEVANT

CALVIÀ

EIVISSA

INCA

TOTALS

VIDRE

0

125.792

160.035

61

0

0

0

285.888

PAPER

68.876

163.334

197.362

0

6.500

0

0

436.072

0

14.545

406

0

0

0

0

14.951

ROBA

466.344

24.744

9.820

10.505

42.300

0

63.384

617.097

R.A.E.E.’s

84.291

150.887

164.285

5.464

17.400

21.387

16.807

460.521

MOBLES

265.427

211.351

81.546

31.410

42.352

106.719

41.261

780.066

MATALASSOS

47.348

19.203

8.084

2.989

0

0

0

77.624

ALTRES

31.934

359.106

95.260

7.537

34.500

14.844

62.489

605.670

TOTALS

964.219

1.068.962

716.798

57.966

143.052

142.950

183.940

3.277.887

ENVASOS

A l’hora de fer els percentatges de reutilització s’ha de tenir en compte que les delegacions de Sóller i Felanitx tenen un conveni amb
els seus ajuntaments per fer la recollida de tots els voluminosos, tant els que estan en bon estat com els que no.
Aquest fet fa que els percentatges de reutilització en aquestes delegacions siguin més baixos. Per tant es tractaran les dades d’aquestes
dues delegacions per separat.

Destí dels residus a les delegacions de Sóller i Felanitx

32%

20%
48%
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Reutilització
Reciclatge
Rebuig

Destí dels residus a les delegacions de Palma, Inca, Calvià, Llevant i Eivissa

21%
9%

70%

Reutilització
Reciclatge
Rebuig

Per fer aquests gràfics s’han emprat les dades de roba, mobles, electrodomèstics, matalassos i altres.
No s’han comptabilitzat les dades de vidre, envasos, paper i perillosos perquè no són susceptibles de ser reutilitzats.

RESIDUS PERILLOSOS I ESPECIALS (kg)

PALMA

SÓLLER

FELANITX

Olis minerals (litres)

2.200

Olis vegetals (litre)

100

Envasos contaminats

51

75

Fluorescents (unitats)

860

378

1.821

715

Piles i bateries

317
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Campanyes ambientals

Els reis del vidre i No les llancis
Recollida d’ampolles de vidre i de llaunes, respectivament, que
uneixen la recollida selectiva i l’ajuda a entitats socials mallorquines que treballen per a la reinserció de col·lectius en risc d’exclusió social

Las mil vides de la roba
Donar a conèixer a la població la problemàtica, tant ambiental
com social, associada al residu tèxtil i oferir alternatives per reduir i reutilitzar la quantitat de residu tèxtil generat.

Waste Watchers
Durant una setmana, la Setmana Europea de Reducció de Residus,
a les naus de Deixalles es varen pesar tots els objectes que la gent
adquiria en forma de donació per a obtenir dades dels residus que
entre tots/es aconseguíem reutilitzar: més de 15.000 quilos.
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Plataforma Reducció Residus
La Fundació Deixalles, juntament amb el GOB, Amics de la Terra,
Greenpeace i ALCAIB, ens hem constituït en plataforma per
treballar la problemàtica dels residus a Mallorca i fomentar les
bones pràctiques ambientals basades en la filosofia de les 3 “R”:
reduir, reciclar i reutilitzar.

Agents Sensibilitzadors Canvi Climàtic
Formació de persones en risc d’exclusió per a sensibilitzar sobre
el canvi climàtic.
El curs es va fer a Mallorca i a Eivissa des de Deixalles, i a Menorca en col·laboració amb Càritas Menorca. En total s’han format 12
agents a Mallorca, 6 a Eivissa i 6 a Menorca

Iniciatives econòmiques d’inserció
Serveis de Gestió de Residus (SGR)
La gestió de residus és una concessió administrativa del Consell de Mallorca a les empreses contractistes Tirme i Mac Insular que subcontracten a la
Fundació Deixalles.
Els SGR estan formats per 4 projectes, repartits en 9 centres de treball distribuïts per Mallorca, que fan activitats de selecció i de tractament de diferents
fraccions de residus.
Els treballadors/res de SGR formen un 54% de la plantilla total de la Fundació
Deixalles: eren 142 a final de 2010, 19% dels quals eren dones, 18% tenien
entre 50 i 65 anys i 7% tenien entre 18 i 29.
Una de les seves principals característiques és la diversitat cultural: enguany
un 48% de les persones treballadores ha estat immigrant, amb la presència
de 20 nacionalitats diferents.
Pel que fa a la diversitat, cal destacar el treball d’interculturalitat fet, la IV
Jornada Esportiva SGR i la participació al Circ de les Cultures.
Un altre dels aspectes destacables a SGR és la formació. Formacions sobre
diferents temes triats a partir de propostes del personal i dels recursos disponibles amb els quals ens coordinem (Risabel, Amnistia Internacional, Oikos,
Escull Solidari, Regidoria Salut Ajuntament Palma, Mediadors Ajuntament Palma, Dinàmica educativa): Prevenció de Riscos Laborals,
Reunions de treballadors/as, Formacions amb temes socials i medi ambientals.
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La crisi general que va a aparèixer l’any passat ha seguit copejant durament al sector de residus durant 2010. Continuem sofrint la
reducció de llocs de treball com a conseqüència de la disminució d’entrades de residus de construcció i demolició i de residus voluminosos, i de les mesures d’ajustaments pressupostaris adoptades per les empreses contractants.

Enfront de la crisi, als SGR no hem perdut la perspectiva social. L’Àrea Social de SGR ha intervingut sobre 117 treballadors/res (82% de
la plantilla) amb 310 mesures socials referides a les diferents problemàtiques que vivim a les plantes: Addiccions, Salut mental, Salut
física, No apte, Motius familiars, Conciliació vida laboral/familiar, Habitatge, Conflictes a planta, Conflictes de gènere, Racisme, Analfabetisme funcional, Projecte migratori, Documentació, Ajuda econòmica.
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Teula
Projecte que, dins el sector de la neteja, pretén desenvolupar processos d’inserció sociolaboral de persones en risc o en situació d’exclusió, derivades de Serveis Socials o entitats socials, les quals prossegueixen l’itinerari d’inserció sociolaboral per mitjà d’un contracte
laboral que pot ser transitori o finalista.
L’itinerari desenvolupat a Teula es fa mitjançant activitats pròpies d’un lloc de feina, complementades per accions de formació i acompanyament social i laboral.
Desenvolupem la nostra activitat a tres municipis de Mallorca (Palma, Felanitx i Capdepera) i a Eivissa (col·laboració amb l’Ajuntament)
Serveis que duem a terme:
■ Neteja d’edificis públics
■ Neteja d’oficines i establiments privats
■ Neteja de zones obertes comunes
■ Neteges a fons de domicilis de persones amb síndrome de Diògenes
■ Neteges de final d’obra
■ Neteja de poliesportius
Persones que treballen a Teula:
■ 30 operàries de neteja
■ 2 supervisores
■ 1 cap d’administració
■ 1 coordinadora/psicòloga
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Codesenvolupament i Cooperació
Macroprojecte:
Codesenvolupament i Migracions
Projecte desenvolupat en col·laboració amb les Càritas de Mallorca, Menorca i Eivissa, finançat per la Direcció de Cooperació de la Conselleria
d’Afers Socials, Promoció i Immigració, i enfocat a la realitat i el treball
del col·lectiu immigrant a Balears.

La diversitat en els Serveis de Gestió de Residus
252 PERSONES ATESES
Regió del món
Europa
Llatinoamèrica
Magreb
Àfrica Subsahariana
Asia

Homes
11
20
19
157
1

Dones
0
3
3
38
0

Total
11
23
22
195
1

%
4,3
9,1
8,7
77,3
0,3

Es confirma la tendència imperant des dels inicis de la Borsa de SGR: la majoria de les persones demandants d’ocupació procedeix de
l’Àfrica Subsahariana i el dominen els homes del Senegal (62), Nigèria (49), Mali (25), Ghana (21), i destaquen les dones de Nigèria (27)
sobre totes les altres.
Les dades de l’Amèrica Llatina continuen variant respecte a anys anteriors. Les dones de Llatinoamèrica gairebé han desaparegut i la
presència majoritària de persones equatorianes s’ha diluït entre diverses nacionalitats amb una baixada notòria de llatinoamericans/es
a la Borsa.
Una altra evidència, en comparar el nombre de persones usuàries de la Borsa SGR el 2010 respecte a anys anteriors, és el descens
significatiu efecte de la crisi generalitzada tant al territori com al sector de producció dels Serveis de Gestió de Residus. Crisi que per al
col·lectiu immigrant està suposant un replantejament del seu projecte migratori.
18
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Mesures laborals a favor de la interculturalitat i la gestió de la
diversitat
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Accions formatives amb mitjans audiovisuals
Presentació de videominuts descriptius del tipus de feina a SGR
Formació de prevenció de riscos laborals (PRL) amb pictogrames
Treballadors/es facilitadors/es de comunicació i transmissió
d’informació
Cartells explicatius del triatge i dels mètodes de treball
Protocol de salut multilingüe
Conciliació vida laboral i familiar: excedències de 2 a 3 mesos
Jornada de convivència intercultural
Jornada esportiva
Ajudes econòmiques per fills/es menors de 17 anys

Emprenedors
L’objectiu és proporcionar assessorament a les persones immigrants que volen iniciar el seu propi negoci, i oferir a més un seguiment
exhaustiu a les iniciatives empresarials impulsades des del projecte Emprenedors.
Des del’ 1/01/10 fins al 31/12/10 s’han atès al servei un total de 155 persones de les quals 66 son nous usuaris, s’han realitzat 35
visites de seguiment i s’han donat d’alta com a autònoms 18 usuaris.
DISTRIBUCIÓ PER SEXES
Homes
20
30,30%
Dones
46
69,70%
TOTAL
66
100,00%

TIPUS INICIATIVES EMPRESARIALS
Restauració (bars i cafeteries)
11
Comerç i artesania
18
Serveis (construcció, electricitat, jardineria...)
4
Serveis estètica (perruqueria,...)
7
Locutori
3
Importació / exportació de productes
2
Venda fires i mercats
1
ALTRES
20
No idea definida / soci passiu
0
TOTAL
66

16,67%
27,27%
6,06%
10,61%
4,55%
3,03%
1,52%
30,30%
0,00%
100,00%

* Dades del’ 1/01/10 al 31/12/10
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Activitats
■

Dia de l’Emprenedor organitzat per l’IDI

■

Jornada sobre finançament per a emprenedors realitzada a
Deixalles

■

Inauguració de l’empresa usuària 100 del projecte Emprenedors
Immigrants

■

Xerrada sobre auto ocupació a l’Ajuntament de Felanitx per a
alumnes de tallers ocupacionals

■

Participació a la Fira de la Sostenibilitat, la Fira de la Ciutadania i el
Circ de les Cultures

■

V aniversari de la primera empresa creada dins Emprenedors
Immigrants

Cooperació
La tasca de cooperació és un dels eixos de la nostra organització, emmarcada al principi de Cooperació de la Carta de l’Economia Solidària: afavorir la cooperació dintre i fora de l’organització per contribuir a la transformació social.
Les organitzacions EFIP i PROCOMES són els nostres contraparts a Veneçuela i El Salvador, respectivament. Fa més de deu anys que hi
treballem junts i hem fet un camí comú compartint experiències des d’un posicionament d’igualtat, sent un referent els uns dels altres.
La Fundació Deixalles ha contribuït a fer possible els següents projectes:
■

Integració del procés productiu industrial i d’educació ciutadana per al reciclatge de deixalles sòlides i plàstics al municipi de
Ayutuxtepeque, El Salvador, finançat pel Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació

■

Taller de reutilització de roba i producció de bosses de roba a la Comunitat La Polar, San Francisco, Veneçuela, finançat per
l’Agència de Cooperació de les Illes Balears

20
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Comerç Just

Àrea Comerç Just a Eivissa
L’objectiu de l’àrea és sensibilitzar a la ciutadania i a les administracions públiques
mitjançant la venda de productes i la participació a múltiples activitats públiques.
El volum comercial de la Botiga Solidària ha suposat un total de 55.865,49 €, el
que significa un decreixement del 16,92% respecte al 2009.
Activitats a destacar: assistència a 10 fires i jornades, Feria Solidaria de Nadal,
la celebració a l’illa del Dia del Comerç Just i Fires d’Stocks.
Projecte Compra Pública Ètica: difondre el consum responsable a les administracions amb una molt bona resposta per part de les
institucions públiques.
Destaca la Campanya de Nadal per a la inclusió del Comerç Just a les cistelles nadalenques.
Cal destacar la participació del voluntariat. Sense la seva aportació no hauria estat possible desenvolupar la feina de l’àrea de Comerç Just.
Hi ha que mencionar la incorporació de 7 voluntàries, el que incrementa fins a 11 les persones que col·laboren desinteressadament
amb nosaltres.

Projecte Consum Responsable a Mallorca		
El projecte pretén generar canvis en els hàbits i idees dels habitants de Sóller, Capdepera i Felanitx i del Rafal a Palma, prenent
com a referència un model d’economia solidària: equilibri mediambiental, relacions comercials justes amb criteris d’igualtat, i
establiment de relacions de cooperació i relació amb l’entorn. I
pretén també potenciar la xarxa de Consum Responsable.
Activitats
■ Tallers degustacions: associacions de veïns, organitzacions
■ Fires i mercats locals
■ Carta Consum Responsable
■ Material didàctic L’energia perduda
■ Desfilades de moda de roba de segona ma
FUNDACIÓ DEIXALLES
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Cooperam en Xarxa
REAS (XARXA D’ECONOMIA ALTERNATIVA I SOLIDÀRIA)
AERESS (XARXA DE RECUPERADORS I ECONOMIA SOLIDÀRIA)
PLATAFORMA REDUCCIÓ RESIDUS
COMITÈ D’AGENDA 21 LOCAL
ETICENTRE
CONSORCI CODESENVOLUPAMENT I MIGRACIONS AMB CÀRITAS
TAULA COMERÇ JUST
CONSELL COOPERACIÓ
COMITÈ ÈTIC CAIXA COLONYA
FESSMM (FEDERACIÓ D’ENTITATS I SERVEIS DE SALUT MENTAL)

A destacar:
■
■
■
■
■

22

La realització de la Campanya “Quiereme como si fuera la primera vez. Reutiliza, da vida a los electrodomésticos“. AERESS
El inici del grup promotor FIARE a les Illes Balears
La participació en la constitució de l’Associació Tercer Sector Social de les Illes Balears
La producció dels videoclips de bones pràctiques d’economia solidària
La publicació del blog Compra pública ètica
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Ingressos / Despeses
Fundació Deixalles 2010
Ingressos per les activitats

7.106.806,86

100,00%

217.063,75

3,05%

Convenis de col·laboració i de servei

4.163.314,23

58,58%

Donacions i altres ingressos per activitats

1.240.092,20

17,45%

Altres activitats

1.486.336,68

20,92%

Despeses totals

7.473.473,03

105,16%

Ajudes concedides

351.451,55

4,95%

Aprovisionaments

114.818,50

1,62%

6.157.511,62

86,64%

Altres despeses d’explotació

760.953,28

10,71%

Amortització de l’immobilitzat

143.059,91

2,01%

Altres donacions

-48.329,49

-0,68%

Altres resultats

-5.992,34

-0,08%

-366.666,17

5,16%

-22.405,68

0,32%

-389.071,85

5,47%

Vendes de materials recuperats i Comerç Just

Despeses de personal

RESULTATS DE EXPLOTACIÓ
RESULTAT FINANCER
RESULTAT DE L’EXERCICI
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Agraïments
Als centenars de persones, a les entitats i a les empreses que han donat
els seus objectes per a la reutilització i reciclatge, i que ens permeten
continuar amb els nostres objectius d’inserció laboral
Al Consell Assessor: Càritas, PIMEM i Govern Balear
A les conselleries de Turisme i Treball (SOIB, D.G. Salut Laboral, D.G. Treball,
D.G. Responsabilitat Social Corporativa), d’Afers Socials, de Promoció i
Immigració (D.G. Cooperació, D.G. Immigració, Agencia Cooperació), i
de Medi Ambient (D.G. Recursos Hídrics, D.G. Canvi Climàtic i Educació
Ambiental, Institut Balear de la Natura, Espais de Natura Balear, Agència
Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental)
Al Consell Insular de Mallorca, als departaments de Medi Ambient,
Benestar Social, Cooperació Local i a l’IMAS
Al Consell d’Eivissa, als departaments de Mobilitat i Activitats i de Política
Social i Sanitària
Als ajuntaments de Palma, Felanitx, Sóller, Andratx, Eivissa, Sant Josep de
sa Talaia, Santa Eulàlia, Inca, Fornalutx, Santanyí, Capdepera, Esporles, a
la Mancomunitat de Tramuntana
A Colonya Caixa Pollença, al Projecte de banca ètica FIARE, al Banc de
València
A la Fundació La Caixa, a l’Obra Social de Sa Nostra, a l’Obra Social de
Bancaja
A les parròquies de les Illes Balears i als grups d’Acció Social de Càritas
A Mobles La Fàbrica, Publicitat Matas, l’Oficina d’objectes perduts a
Palma, Leroy Merlin, Immobiliària Cabot, i, especialment, a les empreses
que ens han ajudat a integrar-hi persones: TIRME i Mac Insular
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