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· qui som?

és un projecte d’

*associació creada el novembre del 2016 i que actualment
té més de 250 famílies associades a Catalunya.
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?
allò que uneix als familiars dels membres d’AFATRAC és que són:

Persones amb diferents diagnòstics o sense diagnòstic en salut mental, que presenten un
patró comú de conductes desadaptatives.

Generalment apareix fracàs escolar, heteroagressivitat, comportament impulsiu,
di cultaten les relacions interpersonals, desregulació emocional, violència lio-parental,
manca de consciència de la problemàtica i di cultat per adherir-se als tractaments.

Manca d’inclusió adequada al món laboral i social, afectant la qualitat de vida dels afectats/
des i de les seves famílies.

Per a saber-ne més: www.afatrac.org
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RESCATEM, una botiga amb mirada terapèutica i integradora

Donar feina a persones afectades per trastorns de conducta que es troben amb
di cultats d’integració en el món laboral per la seva discapacitat invisible que els hi
provoca un risc real d’exclusió social.

Existeixen empreses d’inserció sociolaboral (EI), centres especials de treball (CET), programes
de formació prelaboral del SOC i Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç
i Ajuntaments, el programa “Incorpora” de La Caixa.
Aquests recursos no són del tot adequats pel per l dels familiars
d’AFATRAC donada la seva conducta disruptiva.
* No arriba al 10% dels familiars d’AFATRAC que
han assolit l’èxit en aquest tipus d’empreses.
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· objectius
fi

“”
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Adquirir, progressivament, competències transversals
com l’esforç, la constància, la responsabilitat.
Millorar les habilitats sociolaborals: saludar,
escoltar, agrair, participar, demanar ajuda.
Disculpar-se.

objectius
especí cs
Progressar en l’adquisició d’hàbits
d’autonomia, ordre i neteja.

Assolir aprenentatges instrumentals
necessaris per treballar en una botiga.

RESCATEM està adaptat a les característiques d’aquestes persones per
oferir alternatives viables a la desocupació, marginalitat i exclusió social.

fi
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· metodologia

Un projecte desenvolupat en un sector de tendència actual en el context de la
sostenibilitat, la roba de segona mà. Generem un projecte creïble pels
treballadors-usuaris, un projecte seriós, s’han de sentir útils.

La botiga ha contractat a 4 persones a mitja jornada a més d’una persona especialitzada en
l’educació social, amb el sou pactat segons el conveni. Un sou digne fa el projecte creïble per
als treballadors-usuaris i fomenta una motivació real.

La botiga està supervisada per una persona especialitzada en l’educació social, també
voluntaris que ajuden a coordinar els aspectes amb major vincle entre l’activitat empresarial i
comercial.

L’organització de tasques i la metodologia és individualitzada per a cada persona per tal de
provocar la màxima integració, motivació i interès en relació amb l’ocupació laboral.

Fem un seguiment en el procés d’integració laboral generant metodologia per encarar
l’absentisme laboral i les potencials conductes disruptives.
7

Per a saber-ne més: www.afatrac.org

· missió del projecte

*

Les accions vinculades a l’emergència
climàtica prenen una importància cabdal.

El consum conscient agafa importància i cada vegada hi ha
més persones disposades a assumir les seves pràctiques.

context

El 2018 es van generar a Catalunya unes 163.478
tones de residus tèxtils (22 kg per persona i any).
(Informació extreta de l’Estratègia residus tèxtils Generalitat)

La indústria tèxtil és la segona més contaminant del planeta, tot i això, cada any es venen
80.000 milions de peces noves. Per cada kg de roba que es fabrica, s’emeten 1,6 kg de CO₂
a l’atmosfera, contribuint així a augmentar el canvi climàtic.
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*
missió

Ajudar als nois/es amb trastorns de conducta a adquirir els
hàbits necessaris per a la inserció laboral, fomentant, al mateix
temps, el consum conscient* a través de la roba de segona mà.

Consumir menys.
Reduir el volum de la roba que es llença.

“”

Consumir sense comprar.
Reutilitzar aquesta roba.

Reciclar.
Facilitar el reciclatge de la roba.

Per viure millor, en un planeta sa i amb relacions socials justes.
9
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·

model del projecte

Persones interessades en la roba de segona mà per motius
com la sostenibilitat i consum conscient o d’altres.

A qui va
dirigida la
botiga?

Persones interessades en la moda vintage.
Persones que busquen roba molt econòmica.

Què els hi
oferim?

Roba de segona mà, roba de
mostrari i complements.
Secció especial de roba vintage i de marca.
Packs de bàsics a preus especials.
La botiga és el punt de contacte i venda.

En una segona fase voldríem desenvolupar: un número de
telèfon on, a través de l’eina Whatsapp, comuniquem als
clients novetats, accions comercials, etc

Com venem i ens
comuniquem?
Xarxes socials.
10

Catàleg digital.

Newsletter.
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com
ho
fem?
·

Origen de la roba

*Més informació a través de
www.horitzobergueda.org

La roba de segona mà prové de la Fundació Horitzó del Berguedà, que fa més de trenta-cinc anys que treballa
per la inserció social i laboral de persones que pateixen trastorns de salut mental i risc d’exclusió.
La Fundació es dedica a recollir la roba i fer-ne la selecció; també disposa d’una botiga a Berga.
L’Associació també compta amb peces de mostrari que ens ofereixen algunes fàbriques de roba.

Gestió de la botiga
Disposem d’un coordinador de la botiga que és un educador social. Aquesta persona és qui coordina,
organitza i dirigeix les tasques habituals de la botiga. També hi ha un grup de voluntaris d’AFATRAC que
desenvolupen tasques de suport: administració, organització del subministrament de la roba i altres materials
necessaris, substitucions en el punt de venda en moments necessaris, reparació de roba o confecció d’altres
materials de reciclatge de la roba…

Tallers formatius
A la botiga fem tallers formatius, inicialment destinats només als treballadors-usuaris, que els permeten
guanyar habilitats i coneixements en relació amb la gestió d’una botiga, el tracte amb el client, la neteja...
I també en relació amb el tractament de la roba, el reciclatge…
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·

viabilitat econòmica

Pressupost funcionament de la botiga

Cost anual

Educador/a social

25.200

4 usuaris

26.400

Lloguer

3.600

Consums

2.520

Papereria, embalatge…

1.800

Gestoria

1.800

Altres

2.400

TOTAL

63.720

pressupost
anual

Durant el primer any de funcionament de la
botiga, només amb les vendes no és viable
el seu funcionament.

És per aquesta raó que és necessari el suport econòmic
extern, i per això us demanem la vostra ajuda.
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· fes una donació
Perquè junts fem un projecte amb bene cis socials i mediambientals.

?

per
què

Creem llocs de treball per persones actualment excloses del món laboral.
Fomentem el consum conscient.
Perquè és la única forma real, d’inserció laboral d’aquestes persones.

Publicitat. A tots els elements de comunicació de la botiga apareixen els logos dels donants.
Aconseguir els objectius de la vostra política de responsabilitat social corporativa.
Ajudes per a aconseguir l’entrada dintre del món laboral a moltes persones que actualment estan excloses.

*signi

+

avantatges

Desgravació Fiscal. El 17/03/22 AFATRAC va ser declarada Associació d’Utilitat Pública*

ca que d’aquelles donacions rebudes a partir de l’1 de gener del 2022, les fetes per Persones Físiques desgravaran de la Declaració de la Renda de l’any 2022,
un 80% dels primers 150€, i un 35% de la resta. Pel que fa a les donacions realitzades per Persones Jurídiques, desgravaran un 35% sobre l’impost de societats.

fi

fi
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· fes una donació
Posa’t en contacte amb nosaltres a través del telèfon 659 762 550
o al correu electrònic hola@afatrac.org
Per Bizum a través de l’identi cador 03907

com fer una
donació?
Per transferència al compte
ES96 2100 9046 9102 0010 6177

Posa’t en contacte amb la botiga a través del telèfon 722 479 294
o al correu electrònic rescatem@afatrac.org

fi
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rescatem rescatant
persones
roba
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