La presentació pública de la memòria econòmica i social
suposa una finestra oberta a tota la societat des d’on
mostrar a grans trets la tasca que la Fundació TOTS UNITS
ha estat duent a terme al llarg de l’any 2020. També és una
oportunitat per a saludar i agrair a persones, a empreses
i a entitats públiques i privades la confiança que, any rere any,
dipositen en la tasca social que desenvolupa l'entitat.

memòria
2020
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L’any 2020 ha estat condicionat per una pandèmia que ens
ha colpejat durament i a la qual hem hagut de fer front
adoptant mesures sanitàries i econòmiques que mai haguérem
pensat. La duresa de les conseqüències d’aquesta crisi
sanitària i social està fent trontollar contínuament la cohesió
i l’equilibri de la nostra societat. I com en tota situació
de crisi, hem comprovat que, també ara, són les persones i
les famílies més vulnerables les que estan patint amb més
gravetat les repercussions laborals i socials de la pandèmia.
El nostre compromís amb les persones més dèbils de la
nostra societat s’ha mantingut inalterable en la Fundació
TOTS UNITS. Han sigut 684 persones ateses, una xifra que
ha estat possible gràcies a l'esforç perquè les portes de la
nostra entitat estigueren obertes per a totes les persones
que ho necessitaven, malgrat totes les dificultats.
D'altra banda, el 2020 ha estat un any especial per a
nosaltres, atés que hem pogut celebrar el 30é aniversari
de la creació de la Fundació TOTS UNITS i el 10é aniversari
de la constitució de RECIPLANA RECUPERACIONS com a
empresa d’inserció social. En ambdós casos ens podem
sentir orgullosos del camí recorregut de la mà de Cáritas
Diocesana de Segorbe-Castellón, també del treball
incondicional de tots els treballadors i voluntaris que han
aportat el seu temps i el seu benfer al llarg d’aquests anys.
Aquest tipus de celebracions ens ajuden a fer una mirada
retrospectiva i valorar la trajectòria del nostre projecte
per a encarar el futur amb il·lusió i esperança. També ens
han permés un procés de renovació amb la incorporació
de nous voluntaris. A tots ells els rebem amb un agraïment
sincer i afectuós per la seua generositat.
Els aniversaris viscuts han de servir per a enfortir la nostra
missió fundacional i fixar la mirada en allò que ens dona
sentit. El missatge del papa Francesc adreçat als participants
de la IV Jornada Mundial del Pobres celebrada el passat
15 de novembre de 2020 ens recorda clarament on hem
de centrar la nostra atenció: "El crit silenciós de tants pobres ha de
trobar al poble de Déu en primera línia, sempre i en tots els llocs,
per a donar-los veu, defensar-los i solidaritzar-se amb ells..."
Enric Reverter Andreu
PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ TOTS UNITS

ODS EN LA FUNDACIÓ TOTS UNITS
En la Fundació Tots Units participem
i compartim els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS)
proposats en l’agenda internacional
per a 2030. Aquells més significatius
per a la missió de l’entitat poden ser la
nostra participació activa en la reducció
de les desigualtats (ODS 10) a través
de la formació i l’ocupació (ODS 8),
mecanisme fonamental per a afavorir
la inclusió de les persones, i col·laborar

amb el teixit empresarial del territori
i promoure la responsabilitat social.
Una oferta educativa de qualitat (ODS 4)
amb metodologies que fomenten
l’autonomia social i laboral, així com
activitats formatives i de sensibilització
ambiental per tal de col·laborar al
nostre territori, propugnar una major
cohesió social i ambiental i fomentar
un consum més sostenible
(ODS 11 ODS 12).

DADES GLOBALS DE PARTICIPACIÓ EN ELS DIVERSOS
PROGRAMES DE LA FUNDACIÓ TOTS UNITS L’ANY 2020
684 persones
han participat
en els nostres
programes

293 persones
acollides per
primera vegada

115 persones han
participat en els
cursos de formació

93 persones han
trobat treball amb
el nostre suport

Aquests són alguns dels resultats del
treball realitzat en aquest any 2020.
Especialment volem donar les gràcies
a totes les persones que han dipositat
la seua confiança en l’equip humà de la
Fundació Tots Units, sense aquestes
persones i el seu esforç no serien
possibles aquests resultats.
A més a més, ha sigut un any en el qual
l’atenció a les persones participants en
els diferents serveis ha estat dificultada
per la pandèmia. Hem hagut de portar
a terme un gran treball per a rebre les
persones que s’apropaven a la nostra
entitat per primera vegada, així com per
a atendre aquelles persones que la crisi
ha fet que hagueren de tornar-hi per a
buscar, de nou, treball.

ACCIONS DE FORMACIÓ I ACOMPANYAMENT A LES
PERSONES EN ITINERARIS D'INSERCIO SOCIOLABORAL
Els projectes de formació són un
dels principals serveis que oferim
en la Fundació Tots Units per tal
de capacitar professionalment
i laboralment les persones joves
i adultes que necessiten millorar
les seues competències per a poder
participar en processos de selecció
i poder accedir a l'ocupació.
Aquest any 2020 hem realitzat
un esforç major que altres anys i,

gràcies a les diferents ajudes, hem
pogut acompanyar en el seu itinerari
un nombre significatiu de persones
en diverses modalitats formatives de
curta i llarga durada. Si el resultat ha
estat significatiu, fins a 115 persones,
ha sigut gràcies que el servei
ha estat en actiu i hem utilitzat
els mitjans telemàtics i presencials
per a poder respondre de manera
adequada a les persones.

ESPECIALITATS FORMATIVES 2020
• Taller de formació prelaboral
• Certificat de professionalitat
en activitats auxiliars de comerç
• Taller per la millora
de l’ocupabilitat de persones
aturades majors de 45 anys

• Punt Formatiu Incorpora:
peó agrícola, auxiliar de neteja
en hospitals i residències,
manipulador/a encaixador/a
hortofructícola
• Formació Obrint Camins
per a persones migrades

DADES DELS PARTICIPANTS EN FORMACIÓ
PARTICIPANTS PER EDAT

De 45 a 64
anys

25%

Menors
de 30 anys

44%

De 31 a 44
anys

31%

PARTICIPANTS PER SEXE

Hòmens

23%
Dones

77%

SERVEIS D’ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ SOCIOLABORAL
El Servei d’Orientació Sociolaboral
ofereix atenció individualitzada a les
persones que s’acosten a la nostra
entitat a demanar un acompanyament
per tal de millorar el seu projecte
professional. Atenem cada participant
seguint un itinerari personalitzat
consensuat per tal d’incrementar les
seues possibilitats d’accés al mercat
laboral.
• 293 persones han estat ateses
per primera vegada en el Servei
d’Orientació, de les quals
• 256 han participat en les sessions
grupals d’acollida i orientació
realitzades.

El Servei d’Intermediació Laboral,
posa en contacte les persones amb
les empreses mitjançant la captació
d’ofertes. Açò ens possibilita tenir

SERVEIS AMBIENTALS

una borsa de treball activa amb
persones disponibles que vinculem
amb les ofertes gestionades a través
del programa Incorpora. A més a més,
som agència de col·locació i responem
a la demanda de persones desocupades
de LABORA.
• 160 persones inscrites en la
borsa de treball .
• 131 persones han trobat un treball.
• 40 empreses han col·laborat
en aquest servei.

TREBALLS EN BENEFICI
DE LA COMUNITAT
Com cada any, el 2020 també hem
col·laborat en la prestació de serveis
a la comunitat amb una suma total de
227 hores de treball en la nostra entitat.

TALLER DE RECUPERACIÓ
I REPARACIÓ D'APARELLS
ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
Són 3 llocs de contracte d'inserció
per a persones amb dificultat. És un
taller de gestió de residus d’aparells
elèctrics i electrònics, en el qual
aquests es reparen i es posen a la
venda com a material recuperat des
d’una perspectiva d’economia circular.
És un projecte de creació d’ocupació
capdavanter a la província de Castelló.

SERVEI DE RECOLLIDA DE MOBLES, LLIBRES, JOGUETS I ALTRES
D'acord amb els resultats ambientals de 2020, s’han recollit:

MATERIAL

TOTAL GESTIONAT

TOTAL REUTILITZAT

VOLUMINOSOS

8.436 Kg
(mobles, altres)

6.557 Kg

RESIDUS TÈXTILS

20.469 Kg

RAEE

32.473 Kg

JOGUETS

3.00 Kg

4.937 Kg

6.460 Kg
1.532 Kg

BALANÇ ECONÒMIC
El 2020 ha sigut un any complicat per a la nostra entitat,
especialment en el primer semestre provocat per la pandèmia.
Malgrat tot, es van poder executar tots els projectes al llarg
de l'any amb molt d'esforç per complir els resultats socials.

RECURSOS ECONÒMICS
OBTINGUTS
SUBVENCIONS DEL SECTOR PÚBLIC:
155.567,02 €

CONSUM SOSTENIBLE I SERVEIS GENERALS:
72.464,39 €

SUBVENCIONS I APORTACIONS PRIVADES:
74.540,00 €

SERVEI D’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ
I INTERMEDIACIÓ LABORAL:
295.498,65 €

VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS
D’ACTIVITAT PRÒPIA:
116.400,06€
TOTAL D’INGRESSOS OBTINGUTS:
346.507,08 €

EL RASTRO
Al Rastro de la 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;
i social, perquè treballem amb preus
molt assequibles i, d’aquesta manera,
el públic amb més dificultats
econòmiques, pot beneficiar-se de
béns de primera necessitat.

ESPAI AMB COR
El 2020 hem continuat amb
l’Espai amb Cor a la localitat d’Onda,
una tenda de roba recuperada
gestionada íntegrament per voluntaris
de Cáritas, que permet donar resposta
a les necessitats de vestimenta de
les persones que acompanyen.
Més de 80 persones acollides s'han
beneficiat d'aquest servei de roba
donada.

APLICACIÓ DELS RECURSOS
ECONÒMICS OBTINGUTS

TOTAL DE DESPESES:
368.455,04 €

ALTRES ACTIVITATS REALITZADES EL 2020

Aquest any 2020 ha sigut especialment
difícil per a la realització d’activitats
públiques, però volem especialment
la celebració del 30é aniversari de la
Fundació i del 10é de Reciplana com a
empresa d’inserció.

Jornada de sensibilització 7 d'octubre 2020
amb el lema “Ens movem pel treball
decent”. Ens unim a la tasca urgent
d´adoptar les mesures necessàries per a
aconseguir que el treball decent esdevinga
una realitat accessible per a totes les
persones, amb condicions que permeten
mantenir una vida digna.

V Edició del concurs
“Joguines amb molta vida”,
una xicoteta mostra de la
creativitat dels escolars
de Vila-real.

LA PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA CIRCULAR:
RECIPLANA RECUPERACIONS
Reciplana Recuperacions és l’empresa
d’inserció promoguda per la Fundació
Tots Units que treballa en el sector
de la gestió de residus urbans
amb l’objectiu de generar ocupació
per a persones amb dificultats socials.
Forma part de la Xarxa Social
Koopera i permet desenvolupar
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.

Durant l'any 2020 l'empresa
ha tingut 23 persones al seu planter
el 50% de les quals són persones
amb contracte d’inserció. El 54% de
les persones que han finalitzat la seua
estada a l’empresa han trobat treball,
la resta de persones continuen sent
acompanyades per les persones
tècniques de l’entitat fins que el troben.

També gestionen altres serveis com
ara la gestió del paper, els RAEEs
(aparells elèctrics i electrònics), piles,
que ens permeten mantenir els llocs
de treball per a persones en situació
d’exclusió social.

INFORMACIONS DE CONTACTE I LOCALITZACIÓ:
RECIPLANA RECUPERACIONS
VILA-REAL C/ Miralcamp, 81
Tel. 964 533 876
www.reciplana.com
TENDES KOOPERA STORE
CASTELLÓ
• Av. València, 25-B
Tel. 637 486 273
• C/ Trinitat, 34
Tel. 665 024 809

FUNDACIÓ TOTS UNITS
VILA-REAL
C/ Senda Pescadors, 1
Tel. 964 525 486
www.totsunits.org
RASTRO VILA-REAL
C/ Senda Pescadors, 1
ESPAI AMB COR ONDA
C/ Ceramista Abad, 6
ESPAI AMB COR
ALMASSORA
C/ Dos de Maig, 29

ALTRES XARXES
També participem i formem
part d’altres xarxes:

