Presentació
A hores d'ara, l'any 2015 queda lluny. Tot i així és interessant revisar les dades dels 12
mesos en què l’Associació Antisida de Lleida ha treballat en 2 àmbits diferents: el
programa de prevenció i promoció per a la salut i el programa d’atenció a les
persones.
Els programa de prevenció i promoció per a la salut promou accions de prevenció,
sensibilització i conscienciació dirigits a la societat en general i en especial a col∙lectius
com dones, joves/adolescents, treballadors/es sexuals, homes que tenen sexe amb
homes i LGTB, persones privades de llibertat, població immigrada, persones amb
VIH/sida, famílies i professionals.
Els programa d’atenció a les persones s’encarrega de promoure accions i recursos per
donar una cobertura integral al col∙lectiu de persones afectades pel VIH i/o la sida i a
persones que es troben en risc d’exclusió social. Els diferents serveis són: servei
d’atenció social, el servei d’assessorament jurídic, serveis d’inclusió social, serveis
d’inserció socio‐laboral.

Des d’aquí volem agrair a totes les entitats que donen suport a l’Associació Antisida
de Lleida i també a tots els voluntaris i voluntàries, socis, que fan possible que
l’entitat sigui una realitat amb la seva ajuda i col∙laboració.

Joan Fibla
President de l’Associació Antisida de Lleida
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Programa de prevenció i promoció per a la salut

Atenció als/les joves i la xarxa educativa
Tallers educatius
Servei d’atenció <30anys
Tallers per a les famílies
Per estimar‐te,
m’estimo,
3r ESO
71 tallers

172 cursos
1.402 intervencions
3 cursos

4.536 beneficiaris
601 beneficiaris
55 beneficiaris

Les històries del
Max,
4rt ESO
40 tallers

Preser‐va’t,
Batxillerat
35 tallers

Saps de què va,
Cicles
26 tallers

Atenció al col∙lectiu LGTB
525 beneficiaris

Atenció als/les treballadors/es del sexe
Atenció personalitzada al Punt
d’Atenció Únic, pisos i clubs
3.581 intervencions
Àmbit Salut
161 atencions Àmbit Social
130
atencions

424 beneficiaris

Àmbit Laboral
206 atencions
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Atenció a les persones migrades
894 intervencions

444 beneficiaris

Atenció a la població en general
Detecció precoç del VIH
Intervencions educatives
Servei d’atenció personalitzat >30 anys
Atenció personalitzada
Accions de sensibilització

32 tallers

488 beneficiaris
581 beneficiaris
341 atencions
6.013 beneficiaris
73 accions

Detecció precoç del VIH
479 Lleida
3 Balaguer
2 el Pont de Suert
4 la Seu d’Urgell

Intervencions educatives
Població en general:
10 intervencions – 314 beneficiaris
Persones amb discapacitat:
10 intervencions – 106 beneficiaris
Agents educatius i/o professionals de la salut:
12 intervencions – 161 beneficiaris
Moneo. Famílies:
3 intervencions – 55 beneficiaris
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Programa d’atenció a les persones

Atenció social
Servei d’Atenció Social
Servei d’Assessorament Jurídic
Activitats per a la salut

Ajuts
econòmics
prestats
240 ajuts

Import dels
ajuts
14.685,58€

104 atencions

1.248 beneficiaris
15 beneficiaris
54 beneficiaris

Lots
d’aliments
distribuïts
65 lots

Tipologia d’ajuts
Alimentació
Higiene personal
Roba
Medicaments
Subministres bàsics de la llar
Altres ajuts

51 ajuts
5 ajuts
20 ajuts
43 ajuts
39 ajuts
82 ajuts

686,74€ import
73,95€ import
190,95€ import
6.382,61€ import
2.248,29€ import
5.103,04€ import

Foment per a la salut
Activitats per a la salut
Activitats lúdiques
Atenció psicològica

54 beneficiaris
36 beneficiaris
297 beneficiaris
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Atenció al centre penitenciari
297 beneficiaris

Inserció socio‐laboral
76 insercions

121 empreses
prospectades

65 lots aliments

35 unitats familiars
beneficiades

Inserció laboral‐hort
8 treballadors

Inclusió social
Pis d’acollida
Pis de suport

23 beneficiaris
2 beneficiaris

Servei d’Acompanyament a la vida autónoma
Suport telefònic
Visites a l’associació
Visites domiciliàries

22 atencions
56 atencions
7 atencions
6
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Resum econòmic

Ingressos
Aportacions socis
Subvencions oficials
Donacions i activitats
Altres ingressos

TOTAL
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Despeses
2.308,00
338.780,51
10.298,29
14.798,20

366.185,00€

Ajudes primera necessitat
Despeses de personal
Serveis exteriors
Tributs
Amortització immobilitzat

12.206,00
263.325,11
96.385,91
665,17
11.239,28

383.821,47€

TOTAL

Col∙laboració institucional i empresarial
Col∙laboracions
Institucions públiques
Entitats col∙laboradores
Col∙laboracions de treball en xarxa
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11 institucions
8 entitats
10 col∙laboracions

Comunicació
Web www.antisidalleida.org
Facebook
Twitter
Blog antisidalleida.wordpress.com

824 seguidors
873 seguidors
762 visites
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C/ Lluis Besa, 17
baixos, Lleida

www.antisidalleida
.org

www.facebook.com/
antisidalleida

@antisidalleida

973 26 11 11
aasll@
antisidalleida.
org

youtube.com/
antisidalleida
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