AVANÇANT CAP A LA
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Valors
• Solidaritat

Humana Fundación Pueblo para Pueblo promou des del 1987 la protecció del medi
ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i duu a terme programes de cooperació
a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia. La Fundació també impulsa programes d’ajuda local i
sensibilització al territori més proper.

• Sostenibilitat

La Fundació, fidel als seus valors i al seu origen, posa l’accent en la millora de les condicions de vida dels que més ho necessiten, gràcies a la tasca d’un equip de més de 550
empleats de 25 nacionalitats diferents.

• Orientació a les persones

• Consciència mediambiental
• Transparència
• Persistència
• Professionalitat

HUMANA
EN XIFRES

Recollida selectiva del tèxtil

2.000
ajuntaments i
entitats privades
col·laboradores

2

milions

de donants de tèxtil

Preparació per a
la reutilització

5.200

contenidors

18.281 57.934
tones

de roba i calçat
usat recollides

de CO2 que no s’han
emès gràcies a la
recollida selectiva
del tèxtil usat

11.198

90%

tones

d’aprofitament del
material preparat

de roba preparada per a una segona vida
mitjançant la reutilització o el reciclat

Botigues i moda
sostenible

tones

1.595.015
clients i
clientes

4.421.826
peces distribuïdes

Cooperació al
desenvolupament

Sensibilització

121.900
persones

involucrades en

61 projectes de
cooperació a 13 països

euros

de fons propis
destinats a projectes

27.051

192

destinats a
sensibilització

i altres activitats

euros

Suport local

2.069.354 28.900

tallers

euros

de fons externs
destinats a projectes

9.448

participants
a les accions de
sensibilització

10.685

458.981

2.054

involucrades a

destinats a iniciatives
de suport local

distribuïts

persones

128 iniciatives

de suport local a Espanya

euros

Bons
d’Ajuda

PERSONES

SUBVENCIONS-INGRESSOS*
22.197.086€

PATRONAT

DESPESES I DONACIONS
Comunicació i màrketing
268.750€

Ingressos procedents de la
venda de roba a Espanya i a
l’estranger

Administració i
gestió
1.177.582€

Impostos
140.131€

Projectes de cooperació per
al desenvolupament
2.098.254€
Projectes de
sensibilització a Espanya
27.051€

EQUIP DIRECTIU I
EXECUTIU

Protecció del
medi ambient
8.638.071€

STAFF
104.691€
Subvencions, donacions
i altres ingressos

Gestió per a venda
de roba a Espanya
9.375.303€
Projectes d’ajuda social, Ajuda
a la vestimenta a Espanya i
Agricultura amb finalitat social
461.091€

*Els comptes anuals de la Fundació al 2017 han estat auditats per
Moore Stephens Addveris Auditores i Consultores S.L.P.
Consulta els comptes íntegres a humana-spain.org

PROTECCIÓ
DEL MEDI
AMBIENT

Economia circular

disseny
fabricació

matèria
primera

REUTI
LITZA
CIÓ

distribució

consum
reciclat
preparació
per a la
reutilització

Reduir les
emissions per
a frenar el
canvi climàtic

recuperació

5.082 tones de tèxtil
recuperades a Catalunya

La preparació per a la reutilització, el reciclat de fibres tèxtils i la valorització energètica de la roba que no es pot aprofitar són les principals característiques que fan possible aplicar un model d’economia circular a la
gestió del tèxtil usat.
Concentrem els esforços en la reutilització perquè la peça més sostenible és la ja fabricada. Ho fem des del 1987, la qual cosa situa a la gestió
de la roba usada a l’avantguarda en economia circular.

representen 16.106 tones de CO2
que no s’emeten a l’atmosfera

que equivalen a l’emissió anual de
6.049 cotxes* o a l’absorció anual de
diòxid de carboni de 120.196 arbres

Cada quilo de roba que es reutilitza i no és incinerat o enterrat en un abocador evita l’emissió de 3,169 kg
de CO2, segons dades de la Comissió Europea.
*que circulin 15.000 km anuals

De residu a recurs:
la recuperació, el
primer pas
La col·laboració de 2.000 ajuntaments i entitats públiques i privades fan possible una
xarxa de 5.200 contenidors destinats a la recollida selectiva de residu tèxtil a tot Espanya.
Al 2017, més de dos milions de donants hi
van dipositar 18.200 tones de roba i calçat,
un 1,6% més que l’any anterior.

Entitat de referència
en preparació per a
la reutilització
Humana està especialitzada en la
preparació per a la reutilització de
tèxtil, amb l’objectiu d’aconseguir el
màxim aprofitament d’aquest residu que, gestionat de manera apropiada, es converteix en un recurs
d’inestimable valor.

MODA
SOSTENIBLE.
BOTIGUES

La xarxa de punts de venda s’ha consolidat com una potent plataforma per afavorir la prevenció de residus, un model de consum
conscient i una forma d’adquirir moda a preus molt competitius.

1.595.015 clientes i clients registrats el 2017 van comprar 2.871.637 peces i accessoris durant els
períodes d’oferta, és a dir, amb un preu d’entre 1 i 5 euros, o amb descomptes del 40% o el 50%
Això posa de manifest la funció social de les botigues: donar accés a articles de qualitat a preus baixos dels quals es beneficia tota
la ciutadania.

COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT

2.098.254€
destinats a programes de
cooperació

Multisectorialitat i desenvolupament sostenible
Tant nosaltres com la resta d’organitzacions que formem la Federació Humana People to People partim d’una filosofia de treball que
combina dos elements fonamentals: l’esforç colze a colze amb les comunitats involucrades, i un enfocament multidisciplinari ja que incidim en diversos sectors clau del desenvolupament humà.
En el nostre punt de mira, a més, sempre apareixen les metes i desafiaments que plantegen els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030.
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Educació
Fons totals destinats al 2017:
Accions desenvolupades: 30
Persones involucrades: 2.769

536.203€

5

Energia renovable i
eficiència energètica
Fons totals destinats al 2017:
Accions desenvolupades: 1
Persones involucrades: 230

2

6

3

7

4
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Agricultura i
desenvolupament rural
Fons totals destinats al 2017: 158.512€
Accions desenvolupades: 8
Persones involucrades: 32.099

Desenvolupament comunitari
Fons totals destinats al 2017: 281.314€
Accions desenvolupades: 16
Persones involucrades: 34.359

Salut i malalties
contagioses
Fons totals destinats al 2017: 163.355€
Accions desenvolupades: 3
Persones involucrades: 52.139

12.919€

Assistència i emergència
Fons totals destinats al 2017: 13.124€
Accions desenvolupades: 1
Persones involucrades: 280

Enfortiment
institucional
Fons totals destinats al 2017:
Accions desenvolupades: 2
Persones involucrades: 30

128.445€

Assistència i suport tècnic
Fons totals destinats al 2017:

804.382€

ELS NOSTRES
PROJECTES AL MÓN
EDUCACIÓ

ENFORTIMENT INSTITUCIONAL

Angola
Guinea Bissau
Índia
Moçambic
República Popular de la Xina
Zàmbia
Zimbabwe

Guinea Bissau
República Democràtica del Congo

ASSISTÈNCIA I SUPORT TÈCNIC
Tots els països

PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT
AGRICULTURA I DESENVOLUPAMENT RURAL
Angola
Brasil
Equador
Laos
Moçambic
República Democràtica del Congo
República Popular de la Xina
Zàmbia

DESENVOLUPAMENT COMUNITARI
Belice
Brasil
Equador
Guinea Bissau
Laos
Moçambic
República Popular de la Xina
Zàmbia

Espanya

SUPORT LOCAL
Espanya

AGRICULTURA SOCIAL
Espanya

Espanya

SENSIBILITZACIÓ
Espanya

República Popular
de la Xina
Belice

ENERGIA RENOVABLE I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Guinea Bissau

ASSISTÈNCIA I EMERGÈNCIA

Índia

Guinea Bissau

SALUT I MALALTIES CONTAGIOSES
Etiòpia
Guinea Bissau
Moçambic
República Popular de la Xina

Laos

Brasil
Equador

Etiòpia

RD Congo
Zàmbia
Angola
Zimbabwe

Moçambic

PROJECTES 2017
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
TOTAL (€ )

-

144.063

144.063

13.627

26.322

39.950

Assistència i emergència

-

13.125

13.125

Desenvolupament comunitari

-

38.002

38.002

Agricultura i desenvolupament rural

-

21.620

21.620

Desenvolupament comunitari

-

21.620

21.620

Educació

-

83.885

83.885

Agricultura i desenvolupament rural

-

11.242

11.242

Desenvolupament comunitari

-

5.189

5.189

ÀMBIT

Educació
Angola
Belice
Brasil

República
Popular de la
Xina
República
Democràtica
del Congo
Equador
Etiòpia

Guinea Bissau

Índia
Laos

Moçambic

APORTACIÓ
FINANÇADOR
EXTERN (€ )

APORTACIÓ
PRÒPIA (€ )

PAÍS

FINANÇADOR
EXTERN

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Agricultura i desenvolupament rural

UE

Salut i malalties contagioses

-

3.459

3.459

Agricultura i desenvolupament rural

-

2.593

2.593

Enfortiment institucional

-

21.620

21.620

Agricultura i desenvolupament rural

-

21.620

21.620

PAÍS

Zàmbia

Zimbabwe
Tots els països

Espanya

21.620

Salut i malalties contagioses

-

29.275

29.275

Espanya

Educació

-

19.370

19.370

Desenvolupament comunitari

-

9.589

9.589

Salut i malalties contagioses

-

32.036

32.036

3.750

9.169

12.919

106.826

106.826

Educació

-

112.423

112.423

4.845

-

4.845

Desenvolupament comunitari

-

35.767

35.767

Educació

-

98.328

98.328

1.613

43.981

45.594

Desenvolupament comunitari

-

6.022

6.022

Salut i malalties contagioses

-

98.584

98.584

Agricultura i desenvolupament rural

Agricultura i desenvolupament rural

UE

AECID

TOTAL (€ )

-

34.894

34.894

Agricultura i desenvolupament rural

-

11.048

11.048

5.064

138.441

143.505

Educació

-

43.239

43.239

Assistència i suport tècnic

-

804.382

804.382

TOTAL

2.098.254

Donants individuals
a Espanya i empreses

APORTACIÓ
PRÒPIA (€ )

ÀMBIT

Recollida i preparació per a la reutilització

8.638.071

TOTAL (€ )

8.638.071

SENSIBILITZACIÓ

21.620

-

APORTACIÓ
PRÒPIA (€ )

Educació

PAÍS

-

Enfortiment institucional

APORTACIÓ
FINANÇADOR
EXTERN (€ )

PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

Desenvolupament comunitari

UE

ÀMBIT

Desenvolupament comunitari

PAÍS

Energia renovable i
eficiència energètica

FINANÇADOR
EXTERN

APORTACIÓ
PRÒPIA (€ )

ÀMBIT

Programa Teixits Educatius

27.051

TOTAL (€ )

27.051

SUPORT LOCAL
COMUNITAT AUTÒNOMA

APORTACIÓ
PRÒPIA (€ )

TOTAL (€ )

Espanya

184.333

184.333

Programa d’agricultura amb finalitat
social (3C)

Andalusia, Catalunya i
Comunitat de Madrid

213.028

213.028

Bons d’Ajuda

Andalusia, Catalunya i
Comunitat de Madrid

61.620

61.620

TOTAL

458.981

PAÍS

ÀMBIT

Suport a entitats locals
Espanya

SUPORT
LOCAL

3C Conreem el Clima i la
Comunitat
Humana treballa per al progrés de les comunitats
mitjançant el suport a les persones, el compromís amb
el medi ambient, la lluita contra les conseqüències del
canvi climàtic, la responsabilitat social i la sostenibilitat.
Amb 3C tractem de reunir aquestes intencions en un
programa d’agricultura social i urbana.

10

215

399

1.845

7.470

465

horts operatius

persones involucrades

m2 de superfície conreada

458.981€
destinats a iniciatives de
suport local

La cooperació més propera
Anualment enfortim el Programa de Suport Local destinant més recursos a l’agricultura social, el medi ambient, la cohesió o el suport a altres entitats socials, com ara
bancs d’aliments. Sempre amb els nostres col·laboradors, aconseguint que els fons
generats amb la gestió del tèxtil reverteixin també a nivell local.

tallers de formació

hores de formació teòrica

persones involucrades
en anys anteriors

37.927

quilos produïts de
verdures i hortalisses

92.162

euros de valor econòmic
equivalent

100

activistes certificats

Iniciatives al costat dels
nostres col·laboradors

Programa de Bons d’Ajuda
a la vestimenta

La valorització de la roba usada facilita la posada en marxa d’iniciatives amb un impacte positiu directe sobre les
persones allà on estem presents, gràcies a la col·laboració
d’ajuntaments i empreses.

A través del Programa de Bons d’Ajuda a la Vestimenta vam
aconseguir que més de 2.000 persones en situació de
vulnerabilitat tinguessin l’oportunitat d’adquirir de manera
gratuïta roba secondhand a les nostres botigues.
L’any passat vam distribuir 2.054 Bons entre 93 entitats públiques i privades, amb un valor global de 61.620 euros.

SENSIBILITZACIÓ

Incidint en la
sensibilització

27.051€
destinats a
sensibilització

Influir a l’educació i els valors de la
ciutadania en el seu conjunt, i en els
dels menors en particular, és clau per
afavorir el desenvolupament sostenible: per aquest motiu complementem la nostra tasca amb el programa
“Teixits Educatius”.
Les accions desenvolupades en el Programa de Sensibilització i l’impacte sobre la societat són els següents:

Tallers formals i no formals
Col·laboradors públics i privats involucrats: 98
Tallers realitzats: 134
Nens i nenes participants: 5.681
Adults implicats: 1.077

Exposicions itinerants
Exposicions promogudes: 49
Públic assistent: 2.570

Visites a les plantes de preparació
per a la reutilització
Visites organitzades: 9
Participants: 120

HUMANA
INTEGRA

Conscients del nostre compromís amb la societat, hem posat en marxa Humana Integra (HI), empresa d’inserció
sòcio laboral.
HI neix com un instrument per a potenciar la lluita contra la pobresa i l’exclusió, oferint una oportunitat professional
a qui més ho necessita. Pretén ser un pont entre persones amb dificultats per accedir al mercat laboral i entitats i/o
empreses que ofereixen oportunitats en l’àmbit de l’economia verda. Som plenament conscients que tenim la capacitat d’ajudar a altres persones també en el marc de la inserció sòcio laboral: ho fem a través d’HI.
Més informació a humanaintegra.com

Integra

MEDI AMBIENT, MODA SOSTENIBLE I COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT DES DEL 1987
humana-spain.org
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