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Viure en societat presenta desafiaments, i aquest any més que mai, donada la situació de COVID-19 ens la que ens trobem, hem de demostrar els
nostres punts forts per ajudar als més vulnerables. Ara més que mai podem ser útils, tenim el suport de moltes empreses i particulars i ens agradaria que continuessis donant suport al nostre treball i unir-te a CODESPA més que mai. Volem seguir donant oportunitats.
Gràcies per confiar amb la nostra feina.
Eduardo Conde Muntadas-Prim,
Vicepresident de Fundación CODESPA
i de Fundació CODESPA Catalunya

L’ONG DE LES OPORTUNITATS
Conscients de l’impacte que una oportunitat pot tenir
a la vida d’una persona, el propòsit de CODESPA es
oferir-la a qui més la necessita. En concret, brindant
la possibilitat de millorar la pròpia ocupació professional o d’aconseguir una feina digne, que sigui motor de
creixement personal. Ens mou que aquestes persones,
comprometent-se personalment i assumint el lideratge,

afrontin reptes i descobreixin oportunitats al seu entorn.
A través de les nostres activitats, persones en situació de pobresa poden formar-se en un ofici, emprendre un negoci, accedir a crèdit o vendre en millors
condicions. D’aquesta forma, aconsegueixen augmentar els seus ingressos de forma sostenible i cuidar de si
mateixos i de les seves famílies.

LA NOSTRA MISSIÓ
Proporcionar oportunitats a les persones perquè
puguin, a través de la feina, sortir de la pobresa i
ser protagonistes del seu propi desenvolupament.

LA NOSTRA VISIÓ
Una economia amb oportunitats per a tots.

QUE FEM?
• Projectes de desenvolupament econòmic: intervencions centrades en
persones i comunitats en situació de forta pobresa.
• Programa empresa i desenvolupament: col·laboració amb empreses interessades
a generar oportunitats per als més vulnerables.
• Investigació, formació i educació per al desenvolupament: disseny d’eines que
contribueixin de forma eficaç a erradicar la pobresa.
• CODESPApro: consultoria i assistència tècnica a altres entitats.

LES NOSTRES LÍNIES D’ACTUACIÓ
IMPACTES DESTACATS AL 2019
EMPRESARIAT SOCIAL
I NEGOCIS INCLUSIUS
Involucrem a les empreses en els nostres projectes,
com una estratègia de sostenibilitat, per generar
noves oportunitats de feina i accès al mercat, o per
proveir productes i serveis que millorin la qualitat
de vida dels nostres beneficiaris.

SEGURETAT ALIMENTARIA
I DESENVOLUPAMENT
DE MERCATS RURALS
Oferim assistència tècnica i formació en aspectes nutricionals a milers de productors i cooperatives rurals. Facilitem l’accés a bens i serveis que milloren la productivitat, la diversificació agrícola,
l’accés al mercat i l’adaptació dels cultius al
canvi climàtic.

10.100

microempresaris han
venut les seves produccions en condicions més justes a
Bolívia, Colòmbia,
Equador, Filipines, Guatemala,
Marroc, Perú,
República Democràtica del Congo
i República
Dominicana.

7.866

persones han reduït les seves
pèrdues post collita a Angola, Colòmbia,
Equador, Filipines, Guatemala, Nicaragua
i República Democràtica del Congo.

3.837

persones
accedeixen a productes
microfinancers que milloren
les seves condicions de vida
a Colòmbia, Equador, Guatemala i República Dominicana.

MICROFINANCES PER
AL DESENVOLUPAMENT
FORMACIÓ I
INSERCIÓ LABORAL
Promovem la capacitació de persones d’escassos recursos a través
de programes de formació professional, sempre orientats a la inserció laboral.

2.689

persones en risc
d’exclusió han tingut l’oportunitat d’accedir a una nova
feina a Equador, Marroc,
República Democrática del
Congo, Bolívia i Perú.

A CODESPA treballem per la inclusió financera de les persones en risc d’exclusió,
adaptant els productes i serveis a les seves necessitats i capacitats de pagament.

Objectius de Desenvolupament Sostenible en els quals incidim a través del nostre treball
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Informe d’auditoria i comptes anuals disponibles a www.fundaciocodespa.org.
Som auditats anualment per QS Audit Consultor S.L.P.

Actiu

Passiu

Actiu no corrent

1 .617 €

Actiu corrent
Deutors
Fiances a curt plaç

222.606 €

Provisions a llarg plaç

5.786 €

Creditors comercials

186.113 €

Total

421.620 €

421.620 €

Origen dels fons

Destí dels fons

Privats

445.790 €

91%

Públics

44.277 €

9%

490.067 €

100%

Total

420.004 €

136.730 €

196.431 €

Total

92.992 €

Subvencions rebudes

967 €

Efectiu

Fons Propis

Activitat de
Projectes i cooperació
Activitat de
Projectes EPD
Captació de Fons
Administració i gestió
de recursos
Total

372.926 €

77%

24.590 €

5%

23.918 €

5%

65.390 €

13%

486.824 €

100%
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Empreses Col·laboradores

Empreses CODESPA

Empreses Aliades

L’IMPACTE DE LA FEINA DE CODESPA
11 PAÏSOS 66 PROJECTES
163.370 PERSONES han millorat les seves condicions de vida
gràcies als nostres projectes

1,4 milions
d’euros en microcrèdits facilitats
perquè poblacions vulnerables
puguin invertir
en el seu desenvolupament.

9.655 persones
milloren les seves tècniques de
conreu, incrementen la seva
producció i
augmenten els
seus ingressos.

300 empreses
locals i internacionals comercialitzen
productes de
poblacions de
baixos recursos.

11.061 persones
incrementen la
seva capacitat
adquisitiva d’aliments i milloren
la seva seguretat
alimentària.

371 empreses
donen feina a
persones vulnerables donant-los l’oportunitat de tenir
un futur millor.

COM COL·LABORAR
PROGRAMA PER A EMPRESES

2.689 persones
accedeixen a una
nova feina que
els permet obtenir ingressos.

BENEFICIS

162 companyies han contribuït
a crear una economia més inclusiva

Beneficis
fiscals

Finança un projecte alineat amb la teva estratègia de sostenibilitat, on podran participar empleats a través del nostre programa de voluntariat corporatiu internacional.

Networking

Sigues partner CODESPA
col·laborant econòmicament amb la nostra missió.

Visibilitat

Incorpora’t com a membre de L’OBSERVATORI
EMPRESARIAL CONTRA LA POBRESA.
Accedeix als nostres serveis de consultoria CODESPApro: disseny
i co-execució de projectes; disseny de línies d’acció amb impacte
social en RSE; avaluació, investigació i monitoratge de projectes.

Difusió

Reconeixement

PROGRAMA PER A PARTICULARS
Més de 514 socis i 1.149 donants col·laboren cada any per fer realitat els projectes a favor d’un
creixement econòmic inclusiu. Pots col·laborar amb CODESPA de diferents formes:

Fes-te’n soci: Si ho fas contribuiràs a
garantir la sostenibilitat dels projectes
en un futur. Accedeix a la nostra web
www.fundaciocodespa.org o truca al
(+34) 932 000 400.

Fes una donació: Una aportació puntual
també es converteix en una gran oportunitat. Fes una transferència al número
de compte IBAN ES14 0182 3846 1602
0153 1151, a través de la nostra web:
www.fundaciocodespa.org/colabora/
colabora-haz-una-donacion/

Beneficis fiscals:
Et podràs deduir el 80% dels primers 150 € donats. A partir d’aquest import, les donacions són
deduïbles al 35% o al 40% si es tracta de donacions periòdiques realitzades durant almenys tres anys.

CODESPA AL MÓN
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“Formació de dones quítxua en
guies turístiques.”

“Foment de la governança democràtica local en el municipi
de Tetuà a través de l’ampliació
de les capacitats institucionals i
ciutadanes en la gestió dels serveis públics (fase III).”

“Rural Market Development for
the Poor. “Rural M4P”. Fase final.”

“Millora a l’accés a aigua potable
i sanejament bàsic per a la comunitat rural d’Agusán del Sud a
Filipines.”.

“Creació de fonts d’ocupació a
través de l’artesania tèxtil per a les
dones indígenes del llac Titicaca.”

EQUADOR
“Programa de millora d’ingressos
i qualitat de vida per a 350 famílies de petits productors de sucre
en els subtròpics equatorians.”
“Suport a una organització de
dones indígenes productores de
cacau de l’Amazones equatorià.”

“Suport a dones mares solteres
a la ciutat de Tànger, reforçant
les seves habilitats i acompanyant-les cap a una inserció laboral estable.”
“Joventut i Governança local: enfortiment del Consell comunitari
de la gent jove. Tetuan.”
“Formació professional per a dones a Tetuá.”

“Formació per a joves en fusteria
i maçoneria per a la construcció
de ruscs a la regió de Plateau de
Bateke, província de Kinshasa.”
“Horizon 2021: innovació social
per a la promoció de l’Ocupació
juvenil a la República Democràtica del Congo. Fase 1: diagnòstic de les tendències laborals.”
“Promoure l’ocupació per a joves vulnerables a través de la
innovació social.”
“Millora de les condicions de salut
materna i infantil de Mont-Ngafula i Selembao, Kinshasa.”

REPÚBLICA
DOMINICANA
“Enfortiment de la capacitat competitiva de les microempreses a la
República Dominicana (fase II)”
”Enfortiment de la capacitat competitiva de les microempreses a la
República Dominicana (fase III)”

ANGOLA
“Accés a la terra a Cunene per a
seguretat alimentària.”.

DADES DE CONTACTE
FUNDACIÓ CODESPA CATALUNYA
C/Rosselló 186 5º 5ª
08008 Barcelona
Tel. +34 932 000 400
Mòbil: +34 679 193 874
barcelona@fundaciocodespa.org
www.fundaciocodespa.org

FUNDACIÓN CODESPA
C/ Rafael Bergamín, 12 baixos
28043 Madrid
Tel. +34 917 444 240
codespa@codespa.org
www.codespa.org

SEGUEIX-NOS
facebook.com/Codespa

codespafundacion

@CODESPA

linkedin.com/in/fcodespa

CODESPA AMÉRICA
1300 | Pennsylvania
Ave NW Seventh Floor
Washington DC 20004
Tel. +1 202 897 7746
mriestra@codespa.org
www.codespa-america.com
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