Pandèmia de
resiliència

MEMÒRIA 2020
www.sicar.cat Mòbil: 679 65 40 88 sicar@adoratrius.cat

ÍNDEX
Benvinguda: pàg. 3

Qui som: pàg. 4

SICAR cat: pàg. 5

Perfil de població atesa: pàg. 6

Orientació: pàg. 9

Retorn: pàg. 10

Atenció social: pàg. 11

Allotjament: pàg. 12

Salut: pàg. 13

Formació i treball: pàg. 14

Jurídic: pàg. 15

Relacions Institucionals i Incidència: pàg. 17

Gestió econòmica: pàg. 18

Gestió tècnica: pàg. 20

2

BENVINGUDA
A l’hora de fer la memòria d'aquest 2020, no podem obviar la situació que ha desencadenat la
COVID-19. Ens va sorprendre com a la immensa majoria de la humanitat i ha canviat, tot d'una,
la nostra vida personal, familiar, laboral, social, etc.
El desconcert ha afectat el nostre programa, projectes, activitats i vincles. En aquestes
circumstàncies ens hem anat qüestionant, posant en el centre a les persones… On queden les
més vulnerables, les més invisibilitzades? Com romandre acompanyant des de la distància?
A l'inici, vam començar a travessar amb perplexitat el patiment amb què aquesta pandèmia
irrompia i, de forma creativa, hem donat continuïtat al nostre treball al costat de les persones
víctimes del tràfic de persones i han sorgit alternatives noves i maneres resilients d’afrontar la
situació.

Tanquem l'any conscients que travessem el present i ens costa imaginar el futur però, per
descomptat, continuarem al costat de les persones víctimes del tràfic per garantir la protecció
dels seus drets i seguir fent-ho amb la màxima qualitat, i protecció de quantes persones estem
involucrades en aquesta tasca: persones usuàries, equip i voluntariat.
AGRAÏM els gestos de generositat i solidaritat, els dinamismes creatius generats durant aquest
temps, l'esforç i compromís de cada persona de l'equip i persones voluntàries que directa o
indirectament han estat aquí i que durant aquest temps han posat en el centre el suport mutu,
la vida i l'esperança.
AGRAÏM la confiança de les institucions, entitats i persones que han mostrat el seu suport i
interès en el context viscut.
El nostre RECONEIXEMENT a cada víctima que durant aquest any i, en la situació viscuda, ens ha
parlat de tantes diverses maneres de resiliència, força, lluita; així com de la capacitat de
sostenir perplexitats i imprevistos mantenint l'esperança.
Encarna Jordán
Directora de SICAR cat-Adoratrius
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QUI SOM

MISSIÓ

Adoratrius és una entitat religiosa de caràcter social sense ànim
de lucre que presta atenció a dones vulnerabilitzades.
A Catalunya, desenvolupa des del 2002 el programa SICAR cat, que
ofereix atenció integral a dones i infants víctimes del tràfic
d’éssers humans (TEH) per a la seva recuperació i la restitució dels
seus drets. Així mateix, promou el canvi social a través de la
sensibilització i la denúncia d’aquesta greu violació de Drets
Humans.

Som una entitat reconeguda
en l’àmbit de la intervenció
integral amb dones i
infants víctimes del tràfic
d’éssers humans a Catalunya
i ens situem com a expertes
en l’àmbit del coneixement

Hem avançat en un sistema
d’atenció en qualitat
aconseguint que les persones
usuàries accedeixin a drets i
oportunitats amb respostes
noves i innovadores

VALORS

Acollida

Respecte

Compromís
VISIÓ

Impulsem la sostenibilitat
econòmica diversificant el
nostre finançament i cercant
noves aliances

Integritat
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SICAR cat

EQUIP
Equip tècnic

23 persones

Voluntariat

30 persones
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PERFIL DE POBLACIÓ ATESA
DADES
192 persones ateses (156 dones , 30 menors, i 6 homes):
Inclou les noves altes i les persones en seguiment
150 persones en seguiment d’anys anteriors
42 noves altes

Orientacions: Donar resposta a les demandes
d’orientació, assessorament, atenció i identificació de
diferents agents socials i/o particulars que detecten
indicis d’un cas de possible TEH.

Noves altes: Aquelles víctimes de tràfic d’éssers
humans que després de la fase d’orientació s’acullen a
un o més dels serveis que ofereix SICAR cat i
decideixen iniciar un procés de recuperació que
acompanya l’equip professional de l’entitat.

Persones en seguiment: Persones vinculades a un o
varis serveis de l’entitat que continuen el seu procés
de recuperació a SICAR cat, iniciat en un exercici
anterior.

Serà castigat amb la pena de cinc a vuit anys de presó com a
reu de tràfic d'éssers humans el que, sigui en territori espanyol,
sigui des d'Espanya, en trànsit o amb destinació a ella, emprant
la violència, intimidació o engany, o abusant de una situació de
superioritat o de necessitat o de vulnerabilitat de la víctima
nacional o estrangera, o mitjançant el lliurament o recepció de
pagaments o beneficis per aconseguir el consentiment de la
persona que tingui el control sobre la víctima, la capti,
transporti, traslladi, aculli, o rebi, inclòs l'intercanvi o
transferència de control sobre aquestes persones, amb
qualsevol de les finalitats següents:
• La imposició de treball o de serveis forçats, l'esclavitud o
pràctiques similars a l'esclavitud, a la servitud o a la
mendicitat.
• L'explotació sexual, incloent pornografia.
• L'explotació per a realitzar activitats delictives.
• L'extracció dels seus òrgans corporal.
• La celebració de matrimonis forçats. Existeix una situació de
necessitat o vulnerabilitat quan la persona en qüestió no té
una altra alternativa, real o acceptable, que sotmetre’s a
l'abús.
Art. 177 bis Codi Penal reformat per L.O. 1/2015 de 30 de març
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PERFIL POBLACIÓ ATESA
DADES
Origen

33 nacionalitats ateses

Principals nacionalitats

38% de Nigèria
10% de Veneçuela
9% de Colòmbia

Edat

41% tenen entre 26-35 anys
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PERFIL POBLACIÓ ATESA
INFANTS
Total infants atesos

30 infants

Fills/es víctimes TEH

24 fills/es

Joves que migren soles

6 joves

Unitats familiars

15 unitats

Anomenem unitats familiars les famílies monomarentals víctimes del tràfic
de persones. Estan formades per una dona i els seus fills i filles menors a
càrrec que es troben en territori.
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ORIENTACIÓ
OBJECTIU
Donar resposta a les demandes d’orientació, assessorament,
atenció i identificació de diferents agents socials i/o particulars que
detecten indicis d’un cas de possible TEH.

ACCIONS I RESULTATS
78 Orientacions
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RETORN
OBJECTIU
Facilitar a dones víctimes de TEH o potencials víctimes,
identificades o no, el retorn voluntari al país d’origen en
condicions de seguretat i dignitat.

DONES ATESES
Tramitació documentació

3 dones

Acompanyament aeroport

1 dona

Mitjans de retorn

2 compte propi
1 SICAR cat

Zona de retorn

1 Europa Occidental
2 Amèrica Llatina

El conveni de col·laboració que tenim amb l'Organització
Internacional per a les Migracions (OIM) garanteix la
seguretat i protecció de les dones víctimes de tràfic de
persones mentre retornen al país d’origen.
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ATENCIÓ SOCIAL
OBJECTIU
Acompanyar el procés d’integració social de les víctimes de TEH, la
promoció de les seves pròpies capacitats i facilitar l’accés a
recursos que contribueixin a la millora de la seva qualitat de vida.

ACCIONS I RESULTATS
Dones ateses

55 dones ateses

Cobertura necessitats bàsiques

43 demandes

PIM (Pla individual de millora)

36 dones segueixen PIM
integral
19 dones ateses PIM parcial

Activitats

23 activitats culturals i d’oci
17 activitats relacionades amb
la promoció del coneixement de
l’entorn, la societat d’acollida i
participació ciutadana
56 dones participen

78,5% de les dones finalitzen el seu PIM
amb èxit
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ALLOTJAMENT
OBJECTIU

SUPORT A L’ALLOTJAMENT AMB RECURSOS PROPIS

Identificar i atendre, des dels diferents dispositius
residencials propis (emergències, permanències i
autonomia) i externs les necessitats bàsiques, en
condicions de protecció i seguretat, de les dones
víctimes de TEH amb finalitats d’explotació a Catalunya
i acompanyar-les en el procés d‘apoderament i presa
de decisions.

12 dispositius

30 places

43 persones
(35 adults/es i
8 fills/es)

Servei d’atenció i acollida d’urgències
(15 dies a 1 mes)

2 places

9 persones (7
dones i 2
homes)

Servei d’acollida d’emergències
Baixa autonomia

3 places

10 dones

Servei d’acollida i recuperació
Mitja autonomia

17 places

19 dones, 2
homes i 6
fills/es

Sistema d’acollida Protecció
Internacional
(1a Fase)

2 places

2 dones

Servei de suport
Alta autonomia

6 places

4 dones, 1
home i 3
fills/es

Grau d’ocupació

84,9%

SUPORT A L’ALLOTJAMENT AMB RECURSOS EXTERNS
Suport a l’allotjament
extern

23 dones

Ajuts econòmics

14 dones

Altres allotjaments

12 persones

60 dones fan demandes relacionades
amb l’allotjament
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SALUT
OBJECTIU
Possibilitar l’accés al dret a la salut per acompanyar la
recuperació tant a nivell físic com psicològic de les persones
ateses.

ACCIONS I RESULTATS

Persones ateses

48 persones
(40 adultes i 8 fills/es)

Accés al sistema sanitari públic

13 targetes gestionades

Atenció psicològica

27 dones

Atenció psiquiàtrica

19 dones

Atenció psicològica i/o
psiquiàtrica d’urgències

3 dones

L’any 2020 des de SICAR cat hem fet l’aposta de posar en
marxa un Servei propi d’atenció psicològica, que forma part
de l’atenció integral que s’ofereix a les dones.
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FORMACIÓ I TREBALL
OBJECTIU
Acompanyar el procés d’inserció formativa i laboral de les dones
víctimes de TEH.

Formació

• Totes amb formació: 43% amb bàsica, 28% amb
batxillerat, 14% amb formació professional, 14%
amb formació universitària

• 57% amb experiència laboral prèvia, sobretot a
origen

ACCIONS I RESULTATS
Dones ateses

Les 7 dones que s’incorporen al procés:

20 dones ateses

Les 6 dones que han trobat feina:

7 dones incorporades

• El 100 % ho ha fet amb contracte laboral

13 dones en seguiment

• 17% ha estat per una durada mínima de 3 mesos

20% han fet cursos d’idiomes

• 50% han percebut un sou igual o superior al SMI

75% han participat en activitats o tallers
d’informació/orientació

• Els llocs de treball més ocupats: manipuladora,
dependenta, netejadora i ajudant de cuina.

10% han fet formació ocupacional
15% han participat en cursos de noves
tecnologies
Enguany cap dona ha pogut realitzar pràctiques
laborals

Inserció laboral

6 dones han trobat feina
17% de dones que han trobat feina és per més
de 3 mesos, amb contracte i remuneració a
partir del SMI

Amb la Fundació SURT compartim el programa RAI
(Intervenció per a la Recuperació, apoderament i inserció
laboral de dones que han estat víctimes de TEH amb fins
d’explotació sexual).
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JURÍDIC
Dones casos nous:

OBJECTIU

• Cap dona comunitària.

Afavorir un servei jurídic específic que habilita l’accés als drets
processals, legals i administratius de les dones víctimes de TEH.

• 47 % víctimes TEH en situació administrativa
irregular
•

47 % víctimes TEH en situació administrativa
regular

• 6 % víctimes de TEH amb visat de turista
ACCIONS I RESULTATS

Persones ateses

159 persones, (36 noves altes i 123 en
seguiment de anys anteriors)

Aplicació mecanismes
art.59bis LOEX

36 persones entrevistades per a la seva
identificació com a víctima de TEH
6 identificades formalment com a
víctimes de TEH el 2020

• 39 % de les noves altes beneficiades per
mecanismes art. 59 bis LOEX

• Dels 14 períodes de restabliment i reflexió
oferts, 14 dones s’acullen i s’han concedits 12
11 exempcions concedides
• 3 exempcions per col·laboració policial
• 5 exempcions per situació personal

Recuperació
documentació

5 dones recuperen la seva documentació

Procés penal

56 participen en processos penals

Denúncies

8 dones opten per denunciar

• 3 per situació personal

100% denuncien com a testimoni protegit

Permisos definitius:

2 sentències condemnatòries notificades

• 63 pendents de resolució

Sentències

• 3 per ambdues vies

Permisos de residència i treball provisionals:
• 5 per col·laboració policial

• 20 per situació personal

•

34 per col·laboració

•

9 ambdues vies
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JURÍDIC
PROTECCIÓ INTERNACIONAL
Persones informades

51 persones susceptibles de protecció
internacional

Persones sol·licitants de
protecció internacional

8 noves sol·licituds. Totes admeses a tràmit.

Estatuts de Protecció
Internacional concedits

4 estatuts concedits

Les víctimes de TEH es poden acollir tant als mecanismes de protecció i atenció, que
preveu la “Llei d'Estrangeria” (article 59bis de la LOEX); com el seu dret a sol·licitar
protecció per la via d'asil, quan estan en necessitat de protecció internacional, per
garantir el principi de no-devolució i evitar el risc de patir un tracte inhumà o degradant.

16

RELACIONS INSTITUCIONALS I INCIDÈNCIA
OBJECTIU
Contribuir al canvi social a través de la visibilització del fenomen
del TEH i la denúncia de la situació de les persones víctimes.

ACCIONS I RESULTATS
Formació

21 activitats formatives
790 participants

Sensibilització

8 accions
4831 persones sensibilitzades

Web

4456 persones usuàries
4484 visites

Xarxes socials

6549 persones seguidores

Mitjans comunicació

126 impactes als mitjans
7 aparicions premsa internacional
7 notes de premsa
3 dones ofereixen el seu testimoni

Campanyes

10 campanyes

Investigacions, estudis

9 participacions
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GESTIÓ ECONÒMICA
OBJECTIU
Treballar per a la sostenibilitat econòmica i tècnica del programa.
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GESTIÓ ECONÒMICA
ENTITATS PRIVADES COL·LABORADORES

AMDMINISTRACIONS PÚBLIQUES
COL·LABORADORES
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GESTIÓ TÈCNICA

REPTES ESTRATÈGICS
Valor social

Millorar les eines i metodologia de l’Àrea de Relacions
Institucionals i Incidència per augmentar el nostre
impacte social sobre la realitat de les supervivents,
contribuir en la generació i gestió del coneixement i
assolir una major capacitat d’influència, sobre els actors
clau

Client

Consolidar la darrera revisió del nostre model
metodològic d’atenció a les víctimes de tràfic, per
millorar la resposta a les realitats amb les que intervenim

Econòmic

Vetllar per la sostenibilitat financera del programa
diversificant les fonts de finançament, consolidant aquell
finançament que ha esdevingut més estable, desplegant
el pla de captació de fons privats i realitzant un
seguiment analític de les despeses dels diferents
projectes

Intern

Analitzar i ajustar els canvis introduïts en l’estructura
organitzativa i consolidar el funcionament de l’equip de
persones per àrees i serveis

Pla Estratègic
(2018-2020)

Posar en marxa d’una nova eina de recollida de dades
per millorar la sistematització de les mateixes d’acord a
les necessitats de tots els serveis
Creixement

Avançar i integrar en la sistematització del coneixement
generat des del dia a dia de SICAR cat per tal de créixer
com a equip i com a programa

Estabilitzar el canvi organitzacional i creixement de
l’equip millorant, alhora, la cohesió i sistema de
comunicació
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GESTIÓ TÈCNICA
OBJECTIU
Vetllar pel compromís vers l’excel·lència i la qualitat en els nostres
serveis des de la nostra missió i visió.

ACCIONS I RESULTATS
Autoavaluació EFQM

Segell Compromís vers
l’Excel·lència

Satisfacció usuàries

4,5 sobre 5

Treball en Xarxa

Presència en 15 xarxes de treball

Sistema de Protecció Intern

Desplegament
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Dona
Tu i jo som dones d’heura. embellim
murs i tanques en establir diàleg. Som
catifa de somnis, graons de sol, un vals
d’arrels menudes. Dia a dia inventem
la no-rutina. Amb els peus ferms ens
vestim d’aire per ballar amb estels.
Som dones d’heura, podem ser alades,
arrel, estiu, bressol, deix... i mans!
Sobretot mans obertes, fulles que
acaronen pedres. Suspeses en el
vertigen blau que ens teixeix. Llaços
que nuen mans
Maria Pérez Sierra

GRÀCIES
Catalunya, 2021
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