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298 persones acollides per 
primera vegada

DADES GLOBALS DELS PARTICIPANTS EN ELS DIVERSOS PROGRAMES DE 
FUNDACIÓ TOTS UNITS L’ANY 2017

98 persones han trobat treball 
amb el nostre suport 

175 persones han participat en 
els cursos de formació

687 persones han participat en 
els nostres programes

La memòria anual pretén presentar en xifres i 
dades l’activitat econòmica i social que des de 
la Fundació Tots Units hem desenvolupat al 
llarg de l’any 2017. Però certament, resulta del 
tot complicat que aquestes dades permeten 
transmetre la qualitat del treball fet, les 
interrelacions humanes que eixe treball ha 
generat, les emocions i sentiments que han 
esdevingut, les il·lusions que s’han renovat... En 
definitiva, la fredor de les xifres no ens ha de fer 
oblidar que al darrere n’hi ha persones i 
famílies amb històries de patiment pel seu 
present i de lluita pel seu futur. El nostre 
compromís és estar al seu costat.

La missió de la nostra Fundació és, des del seu 
origen, el treball de la mà de Càritas Diocesana 
en l’àmbit de la reinserció social i laboral de 
persones i col·lectius amb dificultat social, 
obrint-los les nostres portes en tres aspectes 
fonamentals per aconseguir la nostra finalitat:
    • acollida personal i orientació segons les    
    característiques individuals de cada persona,
    • formació per a créixer com a persona i per 
    augmentar la seua capacitat ocupacional que 
    millore les opcions de trobar un treball,
  

SOBRE NOSALTRES
   • acompanyament en el procés de cerca de 
    treball mitjançant el nostre servei d’interme-
    diació laboral, que pretén posar en contacte 
    les necessitats del teixit empresarial amb les 
    capacitats i possibilitats de cada persona.

La presentació d’aquesta memòria també és el 
moment d’obrir-nos a la societat en general, 
però especialment, a aquelles persones, 
professionals i agents socials o institucions 
públiques i privades amb les quals tenim una 
relació de col·laboració més propera. I alhora, 
aprofitem per a manifestar-los el nostre 
agraïment per la confiança que han anat 
dipositant durant molts anys en el quefer 
d’aquesta Fundació, sempre oberta i atenta a 
la demanda de la societat.

Les darreres paraules m’agradaria destinar-les 
a manifestar, una vegada més, la gratitud del 
Patronat de la Fundació envers totes les 
persones que aporten professionalitat i tècnica, 
temps voluntari per als altres o suport econòmic 
per dur endavant aquest encoratjador projecte. 
A tots vosaltres, moltes gràcies.

Els projectes de formació són un dels principals serveis que oferim en la 
Fundació Tots Units per tal de capacitar professionalment i laboralment joves i 
adults que necessiten aquesta ajuda.
Aquest any 2017 hem realitzat un gran esforç i gràcies a les diferents ajudes hem 
pogut respondre a un nombre important de persones en diverses modalitats 
formatives de curta i llarga durada: taller prelaboral, taller de formació i millora 
de l'ocupabilitat dels joves, taller de competències sociolaborals per a majors de 
45 anys, cursos professionals...

ACCIONS DE FORMACIÓ

ESPECIALITATS FORMATIVES 2017

63 alumnes han trobat treball després de la formació

133 carnets professionals expedits als nostres alumnes

106 alumnes han fet pràctiques no laborals en empreses del territori

175 persones han participat en les diverses accions formatives

Menors de 30 anys

Entre 31 i 44 anys

Majors de 45 anys

40%

39%

EDATS DELS PARTICIPANTS EN FORMACIÓ

21%

Taller de formació prelaboral en gestió de residus sòlids urbans
Taller d'aproximació al mercat laboral
Competències sociolaborals. Majors de 45 anys
Taller de formació en gestió de residus tèxtils
Taller de formació d'auxiliar de comerç
Curs de formació d'auxiliar de magatzem
Curs de formació de serveis d'hostaleria i de restauració
Curs de formació de manipulador hortofructícola

Enric Reverter Andreu
President del Patronat de la Fundació Tots Units
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El Servei d’Orientació Laboral ofereix 
atenció individualitzada a les 
persones que s’acosten a la nostra 
entitat a demanar-nos ajuda per tal 
de trobar treball. Cada participant és 
atés seguint un itinerari amb l’objectiu 
d’incrementar les seues possibilitats 
d’accés al mercat laboral, fet que li 
permet aconseguir els seus objectius 
de manera autònoma.

El Servei d’Intermediació Sociolaboral ofereix acompanyament a les persones i 
a les empreses en els processos de captació d’ofertes i posa en contacte les 
ofertes amb la demanda de treball. Açò ens possibilita tenir una borsa de treball 
activa amb persones disponibles i ofertes que gestionem a través del Programa 
Incorpora.
A més, som Agència de Col·locació i responem a la demanda de persones 
desocupades del SERVEF, on hem atés 154 persones.

215  PERSONES INSCRITES EN LA BORSA DE TREBALL
        (154 ALTES NOVES EN EL SERVEI)

109   EMPRESES HAN COL·LABORAT AMB AQUEST SERVEI

INSERCIONS ACONSEGUIDES

92 PERSONES HAN TROBAT UN TREBALL A 
TRAVÉS DE LA INTERMEDIACIÓ

Inserció amb 
intermediació

SERVEIS D’ORIENTACIÓ I 
INTERMEDIACIÓ SOCIOLABORAL 

Inserció amb 
orientació

298 persones han sigut ateses per 
primera vegada en el servei 
d´orientacio, de les quals 112 persones 
han participat en les 14 sessions 
grupals d'orientació realitzades.
Les accions han sigut diverses: 
entrevistes, tauler d’ofertes, accions 
formatives curtes, recerca per internet, 
taller d’entrevista...

SERVEIS A LA COMUNITAT
Com cada any, el 2017 també hem col·laborat amb places per a la prestació de 
serveis a la comunitat en la nostra entitat, on 6 persones han complit amb els 
treballs amb més de 600 hores de prestació. 

 RECOLLIDA DE MOBLES, LLIBRES, JOGUETS I ALTRES

Resultats ambientals 2017, s’han recollit:

SERVEIS AMBIENTALS

 MANTENIMENT DE BICICLETES

A través d’un projecte de col·laboració amb l’Ajuntament de Vila-real realitzem 
un suport en el manteniment de les bicicletes del Servei Municipal Bicivila’t.

 ESPAI AMB COR 

El 2017 hem continuat en l'Espai amb Cor a la localitat d'Onda, una tenda de roba 
recuperada gestionada íntegrament per voluntaris de Càritas, que permet donar 
resposta a les necessitats de vestimenta de les persones que acompanyen. Més 
de 30 famílies han sigut acollides en aquest servei.

16.330 kg de mobles, dels quals hem recuperat 6.914 kg

110 kg de llibres, dels quals hem pogut recuperar el 95% 

Al Rastre de Fundació Tots Units es pot adquirir roba i béns de primera necessitat 
recuperats a preus molt econòmics. Aquest servei compleix una doble funció:
AMBIENTAL: Perquè treballem amb materials recuperats.
SOCIAL: Perquè treballem amb preus molt assequibles per a què el públic 
especialment amb més dificultats econòmiques puga beneficiar-se de béns de 
primera necessitat.

19.242 kg de roba, dels quals hem recuperat i posat a la 
venda 4.207 kg

165.350 kg d’aparells elèctrics i electrònics, dels 
quals hem recuperat 11.180 kg

2.400 kg de joguets, dels quals hem recuperat el 90%

 EL RASTRE
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Aquest any 2017, malgrat no haver tingut al nostre abast  tots els recursos 
econòmics per a respondre a les necessitats, s’han obtingut diversos fons que 
han possibilitat seguir mantenint els nostres servicis. Especialment han sigut 
significatius els recursos destinats a projectes formatius, ja que s´han arribat a 
cobrir 175 places. 

RECURSOS ECONÒMICS OBTINGUTS 

APLICACIÓ DELS RECURSOS

BALANÇ ECONÒMIC

A més a més, s’ha respost als serveis d’orientació i intermediació laboral gràcies 
tant a les subvencions rebudes com als recursos propis originats mitjançant els 
serveis que prestem.

ALTRES INGRESSOS              

SUBVENCIONS I APORTACIONS  PRIVADES           

VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS D´ACTIVITAT PRÒPIA    

SUBVENCIONS DEL SECTOR PÚBLIC                           

TOTAL INGRESSOS        

CONSUM SOSTENIBLE I SERVEIS GENERALS

SERVEI D´ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INTERMEDIACIÓ LABORAL

TOTAL DESPESES

115.175,19 €

298.902,98 €

414.078,17 €

3.002,45  €

99.900,00 €

121.476,57 €

201.512,13  €

425.891,15 €
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Reciplana Recuperacions és l’empresa d’inserció promoguda per Fundació Tots 
Units que treballa en el sector de la recuperació de residus urbans amb l’objectiu 
de generar ocupació per a persones en dificultat social.
La participació en Koopera permet desenvolupar noves iniciatives d'economia 
social i solidària per a fomentar un consum sostenible i ètic de la roba a través de 
les nostres tendes Koopera Store. També gestionem altres residus com els RAEES 
per tal de crear nous llocs de treball per a persones en situació d'exclusió social.

RECIPLANA RECUPERACIONS

RESULTATS SOCIALS  

57% d’insercions al mercat laboral normalitzat  

10 persones han participat en accions de formació en diferents 
especialitats i carnets a efectes laborals: de conduir, carretó 
elevador frontal, la targeta professional de la construcció, 
graduat escolar a efectes laborals, gestió de magatzem...

10 places d’inserció17 participants

ALTRES ACTIVITATS RECIPLANA RECUPERACIONS

SENSIBILITZACIO AMBIENTAL

Dia Mundial del Medi Ambient Exposicio sobre residusCampanya de sensibilitzacio 
sobre residus en col.legis

‘

‘ ‘ 

 Projecte d’economia social en 
Gestió de Raees

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDARIA`

Visita a una cooperativa Participació en el fòrum 
d'ocupació

Entrega de diplomes

FORMACIÓ I EIXIDES

Visita al Centre de Turisme dels 
alumnes d’hostaleria i restauració

Activitats amb els joves del projecte 
de Foment de l’ocupabilitat



Diocesana de 
Segorbe-Castellón

FUNDACIÓ TOTS UNITS - VILA-REAL
C/ SENDA PESCADORS, 1 
TEL. 964 525 486 
FUNDACIO@TOTSUNITS.ORG 
WWW.TOTSUNITS.ORG

TENDES KOOPERA STORE - CASTELLÓ: 
  AV. VALÈNCIA, 25-B 
  C/ XIMÉNEZ, 4
WWW.KOOPERA.ORG
INFO@KOOPERA.ORG

RECIPLANA RECUPERACIONS - VILA-REAL
C/ MIRALCAMP, 81    
TEL. 964 533 876.                          
INFO@RECIPLANA.COM 
WWW.RECIPLANA.COM

RASTRE - VILA-REAL:
C/ SENDA PESCADORS, 1 
TEL. 964 525 486

TAMBÉ PARTICIPEM I 
FORMEM PART 
D’ALTRES XARXES:

CONTACTE:


