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Presentació:
L'Associació Atlàntida inicia l’any 2020 amb el canvi d’ubicació de la seu social, una
infraestructura àmplia i adequada a les actuals i futures necessitats.
En el context actual l’espai ha afavorit el desplegament de les mesures sanitàries, preventives, d’organització i de control necessàries per a preservar i mantenir-nos lliures de
la COVID-19 alhora que incorporàvem un model híbrid d’atenció presencial i telemàtica
tot mantenint la qualitat en l’atenció i gestió i centrat en les persones.
En l’àmbit de la formació destaquem el curs destinat a professionals, apropant
l'estrangeria a la intervenció, amb una gran acollida.
Aquest any ha estat marcat per la renovació de la Junta Directiva, a causa de la mort de
la presidenta de l'entitat que recordem amb estimació.
La nova junta aposta per potenciar la seva activitat per respondre a les necessitats
emergents en temes de formació, convalidació i acreditació professional. Es vol:
- Arribar a la població migrant que desitja millorar la seva formació o vol acreditar la
seva experiència professional, en especial les persones estrangeres que no tenen els
seus estudis i/o la seva experiència reconeguda al nostre país.
- Ser un referent entre els i les professionals que treballen amb la població migrant
oferint un espai de reflexió i intercanvi d’experiències i coneixements que faciliti el
diàleg i el saber compartit relacionat amb la interculturalitat.
- Facilitar informació periòdica per establir lligams amb els nostres socis i sòcies,
i altres professionals que comparteixen interessos semblants.
Seguint amb les polítiques transversals de sostenibilitat, igualtat de gènere i
participació hem mantingut i ampliat:
1. Els compromisos amb la sostenibilitat mediambiental: adhesió a la Xarxa B+S.
Amb implementació de mesures de climatització i estalvi energètic.
2. Les accions de desplegament del “Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes
i dones 2020-2025", posant a disposició a l’equip professional una guia d’estil:
“Guia del llenguatge inclusiu” per la revisió i redacció dels documents i per fer ús
del llenguatge inclusiu.

L'Associació

Any de vinculació a la Coordinadora Sinergia Social:

Atlàntida
A l'Associació Atlàntida treballem per a la inserció de professionals estrangers
a la societat d’acollida, promovent diverses activitats, des de diverses disciplines i
àmbits relacionats amb el benestar social, la salut, l’educació, la cultura
i el món associatiu.
Els projectes estan pensats per donar suport al reconeixement de la formació.
acadèmica i facilitar l’accès al mercat laboral.
La nostra identitat es defineix per ser una xarxa de professionals que treballem amb la
immigració des de diverses disciplines i àmbits relacionats amb el benestar social,
la salut, l’educació, la cultura i el món associatiu.

Missió, visió i valors
Missió:

Promoure la formació i la preparació dels professionals per millorar la relació i comunicació intercultural
en les seves intervencions, contribuir a la inserció de les persones estrangers en la societat d’acollida
i propiciar espais de debat i de reflexió entre els professionals oberts al món associatiu de la immigració.

1) La governança amb una major participació dels nostres socis que se sentin corresponsables dels projectes
de l’associació.

Visió:

2) Les relacions institucionals que han de permetre establir vincles i afinitat amb uns interessos
comuns amb les organitzacions professionals i l’administració.
3) L’activació de la intel·ligència col·lectiva dels professionals que des de l’anàlisi de l’entorn ens permeti
captar les necessitats a respondre.
4) Alimentar el futur de l’Associació amb la satisfacció de la persona sòcia en el present.

Valors:
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Centrats en l’acollida, la igualtat d’oportunitats per a tota la població, el diàleg intercultural, el reconeixement
de la diversitat, la lluita per la inclusió, i la coherència amb el nostre compromís.

2017
Col·lectius
Diversos públics,
serveis d’inserció laboral
i sensibilització

Programes d’orientació laboral,
formatius i professionalitzadors
adaptats a les necessitats de
diferents col·lectius per una millora
d’oportunitats i de l’ocupació.

Àrees de serveis
ATENCIÓ

Millora de la qualitat de vida de les persones, afavorint l’autonomia i la inclusió social.

FORMACIÓ

Formació i educació com a via de generació d’oportunitats d’ocupació.

OCUPACIÓ

Plans d’emprenedoria i creació de llocs de treball per a col·lectius en risc d’exclusió social.
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·

Dades 2020
5.585

Persones ateses

Descripció dels serveis
Orientació, formació i inserció
Programes d’orientació
· SARU
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Servei d'Acompanyament al Reconeixement

Projectes gestionats
Adreçat a diversos públics, serveis d’inserció laboral i sensibilització

Universitari
El servei informa i acompanya
de manera personalitzada en el procés de
reconeixement de titulacions universitàries
estrangeres que han de tenir efectes a l’Estat
espanyol. I així com també informa a aquelles
persones que tenen els seus estudis inacabats i
desitgen finalitzar-los a les nostres universitats.
Atesa la gran demanda que hi ha actualment,
també assessora a les persones que volen
emigrar a l’estranger sobre els tràmits
que calen per acreditar o legalitzar titulacions
emeses a Espanya.
La formació acadèmica i la qualificació
professional milloren les expectatives
professionals de les persones i la competitivitat
del país i dels sectors productius.

NOU

· Programa Interprofessions
Informació, assessorament i acompanyament
individualitzat sobre el procés de formació,
homologació i convalidació a l'Estat espanyol
de títols d'altres països.
Atlàntida vol capitalitzar els programes propis. Creiem que el projecte Interprofessions
en aquests moments té moltes possibilitats de
créixer, té una gran potencialitat per tal de cobrir
la demanda de les persones migrades, ajudar-les
i acompanyar-les per a construir el currículum
professional i formatiu a fi de què puguin convalidar o acreditar la seva experiència i coneixements.
Interprofessions ha d’arribar a molta més població, i per això està programada una campanya de
difusió del projecte que ens permetrà prestar el
servei on line a tot el territori català, i obrirem
noves línies de finançament que ens permetin
disposar dels recursos necessaris.

Accions de formació
per a professionals
Curs destinats a professionals en l'àmbit
d'estrangeria amb 19 participants.
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Serveis d’orientació,
formació i inserció
Persones ateses

5.585

100%

Diversos públics,
serveis d’inserció laboral
i sensibilització

02 Centres i serveis 5.585 Persones ateses
centre o servei
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usuaris/es

SARU

5.051

INTERPROFESSIONS

534

col·lectiu

Diversos públics, serveis d'inserció laboral
i sensibilització
Diversos públics, serveis d'inserció laboral
i sensibilització
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Comptes

Recursos

Equip professional
Categoria professional
de la plantilla

Pressupost anual: 66.777 €

Distribució de la plantilla
per gènere

Tipologia dels ingressos

89,28% Prestació de serveis

Procedència dels ingressos

98,19% Finançament públic

10,72% Subvencions

1,81% Finançament privat

Col·laboració

100%

Amb el suport i col·laboració
Personal llicenciat

HOMES

DONES
TOTAL

0 (0%)

2 (100%)
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El tancament comptable segons la legislació vigent es tanca el juliol del 2021, per tant els comptes són provisionals.
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atlantidamigra.org
Carrer de Trajà, 14 (Interior)
Accés: Parc de la Font Florida
08004 Barcelona
Tel. 93 268 22 22
atlantidamigra@gmail.com

Entitat membre de la Coordinadora Sinergia Social

