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COMENCEM¡

Per iniciar i tirar endavant un projecte, és important tenir en compte tres factors, la il·lusió,
la motivació i la perseverança. Tres valors que l’Anna Faura ha transmès des de ben petita.
“Quan jo era petita ja portava molt a dins meu la necessitat d’ajudar als altres. Sempre em
posava del costat de la gent més dèbil, dels nens que veia més solitaris, també dels animals,
els que no tenien llar, els que patien maltractament. No suportava les injustícies cap a éssers
vulnerables. Aquesta manera de ser m’ha acompanyat al llarg de tota la vida i diria que s’ha
refermat dins meu”
Anna Faura Witzigmann (Fundadora de Hope & Help)
I amb el temps va aconseguir el seu gran propòsit de vida, crear la Fundació Hope & Help:
“Quan se’m va plantejar la possibilitat de fer alguna cosa bona, d’ajudar a algú, de fer el bé,
vaig mirar dins meu i vaig tenir clar que no volia deixar de banda a ningú, a cap ànima.
Havia d’ajudar a persones i a animals, tots aquells sers que podrien patir en algun moment
el que jo vaig sentir; dolor per la separació d’una animal que ho és tot i dolor per la soledat i
la incomprensió. I quina era la fórmula que havia pensat? Doncs mantenir viu el vincle que
una persona té amb el seu animal i si no existeix aquest vincle crear-lo. Que les persones
puguin gaudir de la companyia d’un animal sense cap problema, que la única cosa que hagin
de fer sigui donar amor i a canvi rebre la infinitat de beneficis que es rep d’un animal” Anna
Faura Witzigmann (Fundadora de Hope & Help)
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CARTA DEL
PRESIDENT

Benvolguts/des amics i amigues, membres de l’equip:
Si formeu part d’aquest equip vol dir que teniu les mateixes inquietuds que jo. No es pot estar en aquesta vida sense haver donat una part de tu a
un projecte motivador i dedicat a ajudar a persones, persones que viuen en el mateix món que tu, persones carregades d’experiències com les
tindràs tu, persones amb il·lusions com les teves, amb desitjos com segur els tens tu, en definitiva persones que senten, estimen i pateixen com tu.
Vam néixer fa poc més d’un any i la nostra família ha crescut molt. S’ha fet forta i ferma. Vosaltres, l’equip humà de la Fundació sou peces clau en
la realització de totes les tasques, sense la vostra feina res de tot això seria possible. Tota màquina té un motor, uns engranatges que fan que
funcioni, és evident. Però si no va acompanyat de motivació, d’il·lusió i ganes, no val per res. De tot això no ens en falta. Les ganes d’ajudar és la
nostra força.
Però hi ha una part encara més important per poder funcionar. Una part vital i humana. L’equip de persones voluntàries, persones que fan
possible que aquesta ajuda arribi al nucli. Persones que donen el seu temps, les seves energies i que transmeten el nostre missatge. La seva ajuda
és la clau de tot.
Seguim endavant, equip!!! Seguim lluitant per una societat de benestar, seguim creixent i fem que aquesta Fundació sigui una eina més entre les
que hi compta l’Ajuntament de Barcelona i creixem, creixem i anem més enllà, a tot Catalunya, a tota Espanya. Siguem exemple per a d’altres
comunitats, perquè de ben segur, serem necessaris a arreu del món, on haguem de salvar un preciós vincle entre persona i animal.
Amb tot el meu afecte cap a tots i totes, equip i persones voluntàries. Gràcies per formar part d’aquest família!
Molt cordialment.
Miquel Àngel Cucala Puig
Fundador de FUNDACIÓ HOPE & HELP

JULIOL 2019
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OBJECTE

La Fundació Hope & Help té com a objecte
general el foment i desenvolupament d'obres
socials, assistencials i benèfiques per evitar que
cap PERSONA se senti sola i acabar amb
l'abandonament d'animals de companyia.

Aconseguim els objectius gràcies al suport emocional que
dona l’animal de companyia, un ésser real, amb vida pròpia
i que té innumerables beneficis per a les persones en
general.
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VISIÓ

Volem gent gran autònoma i implicada a la societat.
Volem evitar l’aïllament de les persones en situació de vulnerabilitat.
Volem ajudar en la integració a la societat de les persones en risc d’exclusió social.
Volem que des de la infància s’aprengui el valor del respecte cap als nostres avis, a les persones, a la natura i
als animals.
Volem que la joventut aprengui els valors que aporta gaudir del voluntariat.
Volem persones voluntàries implicades en millorar el benestar de la societat en general.
Volem que els animals de companyia no siguin cap obstacle i evitar que siguin separats del seu cuidador.
Volem promoure el benefici dels animals de companyia envers la millora de l’estat de salut física i mental de
les persones, en general.

VALORS
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SOLIDARITAT I
RESPECTE

Els nostres voluntaris són
persones amb capacitat per
posar-se al lloc dels altres.ix
odiant a l’altre pel

COMPROMIS

Són uns dels valors principals
per una societat del benestar. Si
ens ajudem entre tots, podem
fer un món millor.

EMPATIA

La crisi esdevinguda per la
Covid19 ha fet créixer el nombre
de voluntaris i ha fet palesa la
solidaritat entre les persones.

Donem accés a la informació generada per
l’Administració, per garantir la confiança pública que
cal per una entitat responsable i participativa.

Estima cap a les persones i els
animals, perquè des de l´amor,
esdevindrà un vincle especial
entre ells.

ESTIMA

Esperança en lluitar per una nova
possibilitat de vida. És la llum que
motiva a les persones, a les que
ajudem, en el seu viatge de
vida.“Ningú neix odiant a l’altre pel

EMPODERAMENT

“Ningú neix odiant a
l’altre pel
ESPERANÇA

Hem augmentat la participació en
actuacions en benefici de les
persones més vulnerables dins la
nostra societat.

HONESTITAT I
TRANSPARENCIA
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2018
2019

La Fundació Hope & Help es va constituir legalment al novembre de 2018 com a entitat sense ànim de lucre, pel foment i desenvolupament
d’obres socials, assistencials, benefiques, docents i/o culturals envers programets dirigits a la gent gran, a persones en risc d'exclusió social, a
persones amb diversitat funcional, a persones que viuen sota el llindar de la pobresa i a la protecció d’animals de companyia, principalment,
d’avançada edat.
Durant els primers mesos de vida, en un petit despatx de la Rambla de Catalunya de Barcelona, es va treballar en la preparació de les bases de
cada projecte, així com dels protocols i tota la documentació necessària per poder complir amb la missió per la qual es va fundar.
El primer projecte que es va iniciar va ser Bella Vella Ànima, adreçat a la Gent Gran. Per poder portar-lo a terme es va treballar molt
acuradament en la captació de les persones voluntàries, pilar de gran valor i totalment necessari per poder tirar endavant el projecte. El primer
cas va entrar a l’abril del 2019 i per això parlem d’aquest moment com el nostre inici.
A mitjans de novembre del 2019 ens traslladem a la nova seu de la Fundació , al barri de Les Corts de Barcelona (c/ Maria Barrientos, nº 23),
local a peu de carrer, ample i espaiós. Amb un cost de 24.206€ i gràcies a les donacions de l'entitat Cucala i Faura, S.L., va ser adequat el local
per poder dur a terme totes les activitats del nostre equip de professionals, per poder atendre i formar a les persones voluntàries, fer reunions
amb d’altres actors del territori amb els que hi tenim contracte de col·laboració, per a dur a terme les Intervencions Assistides amb Animals
(IAA), tenir espai d’emmagatzematge, sales polivalents, en definitiva, per a dur a bon fi totes les tasques de la Fundació.
Es va tancar l’any 2019 amb moltes ganes, empenta, esperança i ajuda per seguir endavant amb el projecte Bella Vella Ànima i iniciar al 2020 el
projecte Ànimes Bessones i d’altres, pel benestar de les persones i els seus animals de companyia.

PROJECTE BELLA VELLA ÀNIMA
INICI ABRIL 2019

Evitem la solitud i l’aïllament social de les
persones grans i els seus animals de
companyia
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MISSIÓ
BVA

La nostra missió en el projecte Bella Vella Ànima és la d'evitar la solitud de les persones grans i l'abandonament d'animals.
Volem vetllar pel benestar de la persona gran reforçant o construint el vincle tan meravellós que existeix entre una persona i un animal. Si el
vincle ja existeix, evitar que es trenqui i siguin separats i si el vincle no està, crear-ho i fer possible que la persona gran no torni a sentir-se sola i
donar l'oportunitat a un animal de trobar la calor d'una llar.
Sempre ens ha causat molta tristesa veure persones grans, que han estat joves, amb il·lusions, amb somnis i que al final de la seva vida es
queden soles i desateses. Tot el que havien somiat i tot allò pel que s'havien il·lusionat, queda resumit en SOLEDAT.
El mateix sentim pels gossos i gats, que acaben la seva vida abandonats en gosseres, arrencats, moltes vegades, forçosament, del que ha estat
la seva llar i de qui els ha cuidat durant anys i anys. Aquests animals tan sols volen una mica de calor i estima.
En aquest context, impulsem la Fundació Hope & Help per evitar l'aïllament i la solitud de les persones grans i dels animals de companyia al
mateix temps.
L'animal abandonat pot ser una eina emocional molt beneficiosa i enriquidora en la intervenció amb persones, tant per a aquestes mateixes
com per al propi animal.
La nostra fita és evitar la solitud i l'abandonament, generant una simbiosi entre l'animal i la persona gran per a que tots dos es beneficiïn
d'aquesta relació.
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ATENCIONS A DOMICILI: En casos en què la persona gran
no té cobertes les seves necessitats bàsiques per a viure
dignament i/o si té un animal de companyia i , per
situació de dependència i/o discapacitat, no en pot tenir
cura d´aquest. Ens desplacem al seu domicili, interactuem
amb la persona gran, sortim a passejar amb ella, anem a
comprar, l´acompanyem al metge, assistim a l’animal de
companyia a través de passejos, etc.
QUAN LA PERSONA GRAN ES HOSPITALITZADA: En casos
d´hospitalització i/o ingrés a un centre sanitari, busquem
casa d’acollida per tenir cura temporal de l´animal
mentres duri l´hospitalització, informant en tot moment a
la persona de la situació d´aquest.
QUAN UNA PERSONA GRAN VOL ADOPTAR A UN
ANIMAL DE COMPANYIA: L’aconsellem en el procés i li
busquem la millor opció a través de les entitats
col·laboradores amb la Fundació Hope & Help.

COM HO
FEM A
BVA?

BVA 2019
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D'ON ARRIBEN ELS CASOS?

Hem atès
35 casos
3

2

(Abril a Desembre 2019)

9
6

Gràcies a
80
persones
voluntaries

• 78
dones
• 2 homes

8

6

1

Alzheimer Catalunya Fundació

Avismón

Fundació Daina

Fundació Roure

Altres entitats

Serveis Socials de Barcelona

Particulars

BVA 2019
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TIPOLOGIES

DE LES ACOLLIDES
1
9

2

12

7
3
14

Atencions a domicili

Acollides

1
Peticions

Per malaltia

Ingrés en residència

Mort de l’amo

Desnonament

Assumptes familiars

CAP PERSONA SOLA, CAP ANIMAL ABANDONAT

La Sra. Carmen ens va
conèixer a la Fira Gran i va
demanar-nos cura pel seu
estimat Baby ja que ella va
amb cadira de rodes i depèn
de la persona que l’ajuda als
matins.
Però
aquesta
situació l’angoixa i vol més
pel seu amic pelut. Desprès
de fer la primera visita a
domicili,
comencem
a
coordinar l’equip per donar
assistència tant al Baby com
a ella. L’equip de persones
voluntàries es coordina per
anar-hi dos cops al dia, de
dilluns a diumenge i a part
de
les
atencions
de
l’animalet també l’ajuden a
ella en coses de la llar i fentli companyia. 20/06/19

Ens truquen de la Fundació
Daina perquè la Sra. Carmen, de
74 anys, que viu amb el seu fill
que pateix paràlisi cerebral, han
perdut el seu amic pelut i volen
tenir-ne un altre. Tenim vàries
opcions i les estudiem amb cura
però rebem la trista noticia, que
una persona gran a la que estem
ajudant mentre és a l’hospital, ha
mort i el seu gos ha quedat orfe,
la petita Cleo. Li parlem d’això a
la Sra. Carmen i ella la vol
adoptar, amb moltíssima il·lusió.
En pocs dies, ens diu que ja no
ha tingut la sensació de
depressió i que el seu fill està
gaudint molt de la companyia de
la Cleo i està molt més animat i
content. 22/07/19

RELATS
BVA
2019
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RELATS
BVA
2019

Ens truquen des del Centre de Serveis Socials de Nova
Esquerra de l’Eixample. Ens expliquen que hi ha un
matrimoni amb dificultats per treure els seus gossos. Ella
té un principi d´Alzheimer i es desorienta si surt sola, i ell
té greus problemes de mobilitat física. Tenen 2 gossos, en
Messi i la Pruna, que encara són joves i amb molta
energia. Comencem a gestionar el cas i a l’equip de
persones voluntàries perquè treguin als gossos dos cops al
dia, durant tota la setmana, i alhora perquè també els hi
facin companyia, informant en tot moment de qualsevol
mancança que pugui tenir el matrimoni. 09/12/19
Ens truquen des d´Avismón pel cas de la Sra. Marina, una
senyora de 97 anys que viu sola amb en Twist, un gos de 4
anys que era d´un fill seu que va morir. Li fa molta
companyia, se l’estima molt i té un valor sentimental massa
fort per ella però ja no el pot treure a passejar. Gràcies al
gran equip de persones voluntàries de Hope & Help, la Sra.
Marina podrà seguir gaudint de la companyia d´en Twist i no
preocupar-se de res més. El vincle entre aquestes dues
ànimes estarà intacte i la Sra. Marina està cada dia més
contenta: fins i tot s’arregla per si un voluntari es fa una foto
amb ella!! 17/09/19

POTS
TROBAR
MÉS RELATS
A LA WEB I
XARXES
SOCIALS
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Centre de Serveis Socials el Clot-Camp de
l’Arpa, Centre de Serveis Socials Nova
Esquerra de l’Eixample, Centre de Serveis
Socials d’Horta, Centre de Serveis Socials
Camp d’en Grassot-Gràcia Nova, Centre
d’Urgències Socials de Barcelona, Centre
de Serveis Socials Ciutat Vella, Centre de
Serveis Socials Sarrià-St. Gervasi, Centre
de Serveis Socials del Gòtic, Centre Cívic
Font de la Güatlla, Centre de Serveis
Socials Raval Nord, Ajuntament de
St.Adrià del Besós, CAAC de Barcelona,
CAAC de Badalona, CAAC de Vilafranca.

ACORDS

2019

Durant el 2019, hem signat
acords amb altres actors del
territori ja que, per dur a
terme la nostra tasca, és
imprescindible treballar en
xarxa amb altres entitats
d’atenció social a la gent gran i
als animals de companyia.
Per altra banda, s’ha treballat
coordinament amb centres de
serveis socials, que ens han
derivat casos de persones
grans,
en
situació
de
vulnerabilitat social, i que
necessiten ajut per a elles i el
seu amic pelut.
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Persones voluntàries: per tal de
fomentar la cohesió de grup i que
formem part d’un gran equip, el
09/06/19, es va organitzar una sortida
amb Voluntarios Itinerantes, fent
activitats a una protectora de Vallirana
a on vam fer de “passejadors/es de
gossos”, activitat que també s’ha de
desenvolupar a la nostra entitat.
Va ser una jornada molt positiva per
coneixe´ns entre tots i gaudir del
contacte amb els animals, alhora de
rebre importants consells per a
manipular correctament un gos.

Teatre-teràpia: El 05/10/2019
vàrem fer aquesta activitat, a un
local
cedit
per
Alzheimer
Catalunya Fundació i dirigida per
una de les persones voluntàries
amb l’objectiu de treballar la
cohesió de l’equip de voluntariat.

ACTIVITATS

2019

Formació d’Educació Canina: El
30/11/2019 vàrem fer una
activitat
per
les
persones
voluntàries per aprendre el
llenguatge del gos i les normes
bàsiques a conèixer per tal de que
les atencions que oferim siguin
correctes i exitoses. La formació va
fer-la una persona voluntària amb
la titulació d’Educadora Canina.
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Voluntaris itinerants: El 23/04/2019
vàrem visitar la seva parada de Sant
Jordi a la Rambla de Catalunya de
Barcelona, ens vam posar a vendre
roses amb ells i així agrair la seva
ajuda.

Espectacle benèfic ‘Dance’: El
11/06/2019, un grup de joves
ballarines, músics i artistes van
organitzar un espectacle benèfic a
favor de la nostra Fundació. Va ser
un espectacle molt familiar,
entranyable i amb una acollida
molt gran per part del públic, on el
total recaptat, 360€, va ser donat a
la nostra entitat.

INICIATIVES

2019

Espectacle benèfic Andróminas: El
27/12/2019,
una
persona
voluntària de Hope & Help, ens va
oferir un acte de la mà del grup de
teatre Andróminas, de la qual n’és
membre. Es va celebrar a la sala
Tinta Roja de Barcelona sota el
nom de Humor Negro para salvar
el Mundo i la recaptació, 331€, va
ser destinada a la Fundació.
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VISIBILITAT

Ja abans de la constitució de l’entitat, vàrem treballar en l’estudi de viabilitat i en
la seva imatge, iniciant després, durant la segona part del 2018, la pàgina web
fundaciohopeandhelp.com. Aquesta ens dona visibilitat, com també les xarxes
socials, i és dinàmica perquè està en constant evolució.
A part, ens vam fer entrevistes a diferents mitjans de comunicació:


La primera entrevista va ser a Ràdio Kanal Barcelona, en un programa
dedicat a la gent gran ( gener 2019).



A Ràdio Mataró, en un programa dirigit per la Fundació Daina que parlava
sobre el nostre projecte Bella Vella Ànima (maig 2019).



Al programa Tot és possible de RAC1 amb l’Elisenda Canals, on vam presentar
la nostra Fundació en la secció d’Emprenedoria (juliol 2019).

Vàrem participar a la Fira Gran 2019, del 12 al 15 de
juny, a Les Drassanes Reials, per donar-nos a conèixer
a la Gent Gran i a entitats del sector.

Xarxes Socials:
Facebook: a 31 de desembre del 2019 un total de 494 seguidors.
Instagram: a 31 de desembre del 2019 un total de 464 seguidors.
Linkedin: No tenim comptabilitzats ja que vàrem iniciar l’activitat a finals 2019
Web: A 31 de desembre del 2019 vàrem tenir un total de 1.940 visites de pàgina.
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TRANSPARENCIA

INGRESSOS

DESPESES

1.533,00 €; 2%
10.936,00 €;
20%

29.000,00 €;
55%

63.344,76 €;
98%

Empreses

Donacions particulars

13.131,80 €;
25%

Administració i gestió

Total ingressos: 64.877,76 €
Total despeses: 53.067,80 €
Diferència: 11.809,96 €

Professionals

Publicitat

CAP PERSONA SOLA, CAP ANIMAL ABANDONAT

Gràcies!
Volem fer un especial agraïment a
les empreses Cucala i Faura, S.L. i
Aliver BCN S.L. que ens han donat
el suport econòmic necessari per
donar el primer impuls de la
Fundació Hope & Help.

AGRAÏMENTS

2020
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PROJECCIÓ

Durant el 2020 seguirem treballant per consolidar el projecte Bella Vella Ànima i posarem en marxa la prova pilot del projecte Ànimes Bessones,
dirigit a persones amb diversitat funcional, infants amb dificultats educatives o mancances afectives, persones en risc d’exclusió, sense sostre, víctimes
de la violència de gènere i malalts d’addicció. Contactarem amb entitats tant públiques com privades que treballin amb aquests col·lectius i oferirem
activitats assistides amb animals que es portaran a terme a les nostres instal·lacions i/o en espais exteriors que ho permetin.
També volem iniciar els tallers per a infants i treballar valors com són la solidaritat, l’empatia i el respecte cap a les persones i els animals, així com
altres accions per fomentar la importància de formar part d’equips de voluntariat pel futur dels i les joves.
En quant al voluntariat, es faran tres activitats mensuals de formació dirigides a l’equip de persones voluntàries, en les què treballarem: habilitats
socials, intel·ligència emocional, motivació i actitud de cara a afrontar amb optimisme certes situacions, saber gestionar conflictes, etc. per tal de
millorar la qualitat de l’atenció que oferim a les persones assistides. Per altra banda, també formació en educació canina per millorar la manipulació
dels animals de companyia i la relació amb l’animal i l’entorn.
Per tal de poder coordinar de forma més efectiva i dinàmica els casos, volem treballar per tenir una APP pròpia i gestionar des del telèfon mòbil la
tipologia dels casos i el calendari diari d’actuació.
Durant el primer trimestre del 2020, després de les últimes incorporacions a l’equip tècnic, està previst fer una inversió de més equips informàtics i
ampliar l’espai d’atenció del local seu de la Fundació.
Segons l’evolució dels projectes, hi ha la possibilitat d’incrementar el suport de personal titulat de cara al tercer trimestre del 2020.
Per a finals del 2020 i inici del 2021, està previst fer l’avant-projecte de Ànimes Bessones-Comunity, un centre terapèutic i multifuncional per donar
suport a les persones beneficiaries dels projectes de la Fundació Hope & Help i/o per a tota aquella que necessiti un suport en el seu camí de vida. El
mitjà terapèutic serien els animals que s’acollirien en aquest centre i paral·lelament serviria per la formació de persones voluntàries i per les activitats
extraescolars a nens, adolescents, joves i pares, a part de poder donar feina a persones vulnerables dins la nostra societat actual.
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