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1. El programa TOTSxTOTS
El programa de mecenatge TOTSxTOTS és la resposta de la Comunitat Educativa El Cim
a la creixent desigualtat social originada per la crisi que pateix el nostre país.
L’objectiu del programa segueix inalterat: vehicular les aportacions econòmiques dels
donants cap a les necessitats més immediates i importants dels membres més
sensibles de la nostra comunitat: els infants.
La idea bàsica del programa és que l’escola fa de vincle entre els recursos que ofereix
el donant i les necessitats que es detecten en el receptor.
La gestió es du a terme per cursos escolars.

2. El curs 2014-2015
El programa TOTSxTOTS ha arribat al tercer curs de “vida”.
TOTSxTOTS segueix donant un servei a la comunitat i és un bon nexe entre l’alumnat
que prové de famílies amb greus dificultats econòmiques i les persones amb voluntat
de col·laborar.
Durant el curs 2014-2015 certes entitats (l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el
Consell Comarcal del Garraf com a entitats públiques i Càritas a través de la Mensa del
Cor com a entitat privada) han incrementat de forma notable les dotacions de
subvencions a l’alumnat per cobrir els menjadors escolars. Aquest fet ha provocat que
els ajuts per cobrir l’alimentació de l’alumnat des del programa han estat menors i han
permès redirigir els diners cap a la compra de llibres o les excursions/colònies.
Tal i com mana la normativa del programa, la comissió escola-TOTSxTOTS ha fet
diverses reunions de seguiment durant el curs per tal d’avaluar els casos nous i revisar
els antics i fer la corresponent assignació econòmica.

3. Beneficiaris
Durant el període setembre 2014 - agost 2015 s’han resolt 46 necessitats concentrades
en un total de 21 alumnes.
En concret s’han realitzat serveis per un import de 4.665,89€ segons la següent
classificació:
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AJUT CONCEDIT
Ajuts excursions
Compra llibres i/o llicències
digitals
Menjador casal d’estiu – 2015
Menjador escolar – 2014-2015

NIVELL
BENEFICIARI/S
Infantil i
primària
Primària i
secundària
Infantil i
primària
Infantil i
primària

Número
alumnes

IMPORT ATORGAT

15

347,25 €

17

2.097,35 €

7

700 €

5

1.021,29 €

Secundària

2

500 €

Ajut a la compra d’ordinadors

4. Donants
El banc de donants del programa està dividit en aquells que fan donacions puntuals i
aquells que es comprometen de forma fixa (mensual, de setembre a juny, o anual al
setembre).
PUNTUALS: S’han rebut donacions per un valor de 260€ fruit de 2 donacions puntuals.
PERIÒDICS: S’han rebut donacions per un valor de 5.461€ fruit de 21 donants
(mensuals o anuals). Dins els periòdics, s’han donat 2 baixes i 1 alta.
La distribució de donants (en quantitat) a 31/08/2015 és la que segueix:

Distribució donants
Altres
13%

Empreses
4%

Personal centre
9%
Famílies escola
74%
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5. Dades comptables
El compte d’explotació pel període 01/09/2014 fins el 31/08/2015 és el que segueix:
INGRESSOS
Donatius domiciliats
Altres donatius
Altres
TOTAL....................

5.461,00 €
260,00 €
0€
5.721,00 €

DESPESES
Serveis programa (veure quadre anterior)
Gestoria
Serveis bancaris
Correu
Provisió despeses 2014-2015 (*)
TOTAL....................

3.965,89 €
0€
0€
0€
700 €
4.665,89 €

INGRESSOS – DESPESES
ROMANENT per aplicar al curs 2015-16

1.055,11 €
2.319,01 €

(*) La despesa de “menjador casal d’estiu” està pressupostada però no executada a la data d’emissió d’aquest informe.

Com és preceptiu, a tancament de l’any 2014 s’han emès els certificats a l’Agència
Tributaria espanyola per tal que els donants puguin aplicar-se la desgravació en la
declaració del IRPF o l’Impost de Societats.

6. Continuïtat del projecte
De cara al nou curs que comença, el projecte segueix garantint la seva viabilitat
econòmica gràcies al romanent i a les aportacions periòdiques.

Pels primers dies de setembre 2015 està prevista la primera reunió de la comissió amb
l’objectiu de començar a treballar els ajuts per a nous beneficiaris del projecte al
moment d’arrencar el curs.
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