ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR: MEMÒRIA 2010

Acció Solidària Contra l'Atur tanca el 2010 amb recursos per valor de
1.155.439 euros, un 35.73% més que l'any anterior
•
•
•

Acció Solidària Contra l'Atur ha concedit préstecs i ajuts per valor de 917.258
euros durant l'any 2010
L'entitat finança projectes de creació de feina amb diners captats a partir de
donacions privades
ASCA és l'única entitat catalana que concedeix préstecs sense interessos. A
més, l'entitat acompanya el sol·licitant durant el procés de creació de l'empresa

Barcelona, 10 maig 2011
Al llarg de l'any passat l'entitat va concedir préstecs i ajuts per valor de 917.258 euros, va
ajudar a crear 264 llocs de treball, i un total de 800 persones es van beneficiar dels seus
programes d'ajut. Així ho mostra la memòria 2010, que avui ha presentat Acció Solidària
Contra l'Atur.
Acció Solidària Contra l'Atur valora el 2010 com un any difícil, per la profunditat i la llarga
durada de la crisi. Des de l'entitat han fet un esforç per ser també actors actius en l'intent de
limitar les conseqüències tan negatives de risc d'exclusió social de molts ciutadans.
Les xifres de l'entitat durant el 2010 il·lustren l'esforç fet: els recursos aplicats han estat de
1.155.459 euros, un 35,73% més que l'any 2009. En canvi els recursos obtinguts el 2010 han
estat de 865.872 euros, un augment sobre el 2009 de només un 1,71%. S'ha suportat una
disminució de disponible de 289.587 euros. Des de l'entitat lamenten que "del total de
subvencions oficials atorgades el 2010, només un 20% havien estat fetes efectives a l'acabar
l'any".
Diverses dades globals de l'any 2010
917.258 €

total import concedit (inclou préstecs i donacions a fons perdut)

499.540 €

imports concedits en forma de préstec, per crear ocupació

264

llocs de treball creats o consolidats

800

persones beneficiàries dels programes

108

projectes assessorats del programa d'autoocupació

Principals línies d'actuació:
-Préstecs solidaris: són préstecs que Acció Solidària Contra l'Atur concedeix sense interessos,
per a la creació o la consolidació d'iniciatives com microempreses, cooperatives, fundacions...
-Ajuts a processos d'inserció laboral: facilita elements a la persona en situació d'atur, perquè
pugui fer una inserció laboral immediata (formació, lloguer de locals i maquinària, pagament de
quotes a la seguretat social, pagament llar d'infants...)
-Ajuts puntuals: ajuts que tenen com a finalitat permetre que els aturats puguin sortir de
situacions límits (aliments, habitatge...)

ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L'ATUR: MEMÒRIA 2010
-Fons socials: l'objectiu dels fons socials és ajudar a col·lectius fràgils, en especial immigrants,
dones, la majoria de vegades.
Exemples de projectes finançats
La central biològica: cooperativa que vol impulsar el consum de productes ecològics i
responsables a Mataró.
Peixateria: home de 58 anys que estava a l'atur. ASCA li presta 6.000 euros per finançar la
compra d'una furgoneta, per obrir una parada al mercat municipal.

LA RODA DE LA SOLIDARITAT

A què es destinen els recursos?

701.593 €

60.72%

215.665 €

18.66%

100.974 €

8.74%

67.518 €

5.84 %

48.934 €

4.24 %

20.775 €

1.80 %

1.155.459

100

Préstecs per
crear ocupació
Ajuts puntuals
sense retorn
Despeses de
personal
Insolvència
préstecs
Serveix
exteriors
Premi Josep
M.Piñol
TOTAL

D'on provenen els recursos?

409.975 €

35.48%

retorn préstecs

236.310 €

20.45%

donacions
privades

205.553 €

17.79%

subvencions
oficials

289.587 €

25.06%

disminució
disponible

14.034 €

1.21 %

ingressos
financers

1.155.459

100

TOTAL

*Dades extretes de la Memòria i pertanyents a l'any 2010. Podeu consultar la memòria
completa al següent al web

http://www.acciosolidaria.cat/arxiusdivers/MEMORIA%20PDF%202010.pdf
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