RESUM DE PROJECTES 2018
ENTITAT
TALITA, FUNDACIÓ
PRIVADA

Pàgina web
www.fundaciontalita.org

FUNDACIÓ PRIVADA PER A
LA PROMOCIÓ DE
http://fundacionadapta2.com
L'ESPORTISTA AVANÇAT
ASILO EN IGUALADA
HERMANITAS DE LOS
ANCIANOS
DESAMPARADOS
BRAFA, FUNDACIÓ
www.brafa.org
PRIVADA
ASSOCIACIÓ EL GOTIM
ALZHEIMER ACTIU
HOSPITAL SANT JOAN DE
DÉU
www.hsjdbcn.org

INICIATIVES DE
SOLIDARITAT I PROMOCIÓ www.braval.org,
FUNDACIÓN PRIVADA
PINEDA PARA EL
FOMENTO Y DESARROLLO www.fundacionpineda.org
DE LA ENSEÑANZA Y LA
CULTURA
CÀRITAS DIOCESANA DE
http://www.caritas.barcelona
BARCELONA

TÍTOL
Inclusió social desde l'escola,
dels nens i els joves amb
discapacitat intel·lectual
Projecte Aquazul. Escola de
natació per nens amb
discapacitat
Proyecto de renovación de la
residencia del Hogar del Santo
Cristo de Igualada y del
ascensor
Educació i reinserció social de
joves a travès de l'esport
Tallers Alzheimer. Tallers
d'estimulació cognitiva i social

DESCRIPCIÓ
Aconseguir la inclusió escolar de nens i joves en escoles ordinàries de Catalunya,
per a què rebin una educació en un entorn ordinari que els permeti una inclusió
plena des de l'escola.
Utilitzar l'esport pel desenvolupament integral dels nens amb discapacitats.

Incrementar la calidad de vida, con una mejor atención, comodidad y bienestar, para
así poder hacer frente mejor a las necesidades de nuestros ancianos y disponer de
la renovación del ascensor, mejora la calidad del cenro, la seguridad y cumplimos
con la normativa actual.
Educació i reinserció social de joves a travès de l'esport
Mantenir el màxim de temps possible l'autonomia de les persones que presenten
qualsevol tipus de discapacitat cognitiva que els afecta en el desenvolupament de
les activitats de vida diària.
Millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents amb transtorns mentals a
través d'una assistència integral multidisciplinar i especialitzada.

Programa Itaka - la
normalització de la
hospitalització psiquiàtrica, com
a servei de protecció i suport
assistencial per als infants i
Prevenció de l'exclusió social
Protecció de la infància i de la joventut en situació de marginació i risc.
d'infants i joves en el Raval de
Barcelona
Programa de beques i ajudes.
Programa de beques i ajudes. Oferint una formació professional i humana oberta a
L'educació de qualitat no ha de tots, amb independència dels seu nivell econòmic i social
ser excloent per raó de preu

Projecte habitatges amb
serveis Almeda

Promoure que la població gran tingui cobertes de forma adequada, digna i suficient
les necessitats que són bàsiques i significatives per la persona

CONGREGACIÓN DE LAS
HERMANITAS DE LOS
ANCIANOS
DESAMPARADOS
FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL, FUNDACIÓ
PRIVADA
FUNDACIÓ JAUME BOFILL

www.fibs.cat

www.fbofill.cat
FUNDACIO GRESOL
PROJECTE HOME
FUNDACIO GRESOL
PROJECTE HOME

FUNDACIÓ PRIVADA
CATALANA BENÈFICSOCIAL RAVAL SOLIDARI

www.projectehome.cat

www.projectehome.cat

www.ravalsolidari.org

FUNDACIÓ PRIVADA
CATALANA
www.ravalsolidari.org
BENÈFICSOCIAL RAVAL
SOLIDARI
ASSOCIACIÓ CATALANA
D'INTEGRACIÓ I
www.acidh.org
DESENVOLUPAMENT HUMÀ

Projecte de renovació de
finestres de la residència Ntra.
Sra. De Queralt de Berga

Projecte de renovació de finestres de la residència Ntra. Sra. De Queralt de Berga

Reformes i ampliació pb i 1ª
planta del centre de serveis
diürns Llar La Mercè.
Projecte Lexcit: programa per
incrementar l'èxit educatiu dels
infants treballant per la millora
de la comprensió lectora a tot
Programa diürn. Centre de dia
per a persones amb addiccions
Programa Jove: programa
integral terapèutic i educatiu
d'atenció a joves i adolescents
en risc per drogoaddicció
Projecte Terral. Millora de la
qualitat de vida de les persones
més necessitades del barri del
Raval de Barcelona
Atenció primària i domiciliària a
les famílies en risc d'exclusió
social, del barri del Raval de
Barcelona
Projecte: Ampliació de l'edifici
de l'associació acidH

Prestació de serveis per a gent gran i facilitar l'accés a un habitatge a persones de
totes les edats.
Incrementar l'èxit educatiu dels infants treballant per la millora de la comprensió
lectora. El programa es porta a terme a les escoles o entitats que vulguin

Atenció diürna adreçada a persones amb addiccions greus i en situació d'exclusió
social
Programa integral d'atenció a adolescents i joves en risc

Programes socioeducatius per a la promoció de la cohesió social i el voluntariat en
el Barri del Raval.

Cobertura de les necessitats bàsiques de les persones per a una vida mínimament
decent

Ampliació de l'edifici de l'associació acidH: seu de l'escola de l'ESO "Vida
Montserrat" i del programa de Formació Professional Bàsica per persones amb
intel·ligència

FUNDACIO PIA AUTONOMA
INSTITUT PERE TARRES
www.peretarres.org/mcecc
D'EDUCACIÓ

Impulsem la Inclusió social des Fomentar la participació social dels infants en situació de vulnerabilitat mitjançant
de l'educació en el lleure de
les activitats d'educació en el lleure, que duen a terme els centres d'esplai o bé
qualitat
organitzant-ne de pròpies

FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL, FUNDACIÓ
PRIVADA

Servei de Salut Neurocognitiva:
Implementació i consolidació.
Atenció integral i integradora,
proporcionant continuïtat
assistencial i suport comunitari
per a continuar vivent en
l'entorn habitual

www.fibs.cat

Acompanyar a les persones que presentin problemes de deteriorament cognitiu i les
seves famílies del dels seus inicis, implementant un augment d'intensitat d'atenció i
suport social a mesura de l'evolució del deteriorament cognitiu i la necessitat de
suports canviants

FUNDACIÓ PRIVADA PARE
MANEL

PARC SANITARI SANT
JOAN DE DÉU
UNIVERSITAT
INTERNACIONAL DE
CATALUNYA

www.paremanel.org

Acció social i educativa amb la
infància i adolescència
vulnerable, al barri de VerdumRoquetes (Nou Barris)
Espai famílies: programa de
suport a la infància

Unitat d'Atenció d'Infermeria,
Docència i Recerca (AIDIR:
Ciutat Vella). Educació per a la
salut de persones i famílies en
condicions desfavorables
ORDEN HOSPITALARIA DE
Gent gran. Suport social a
SAN JUAN DE DIOS
www.solidaritat.santjoandedeu.org persones grans i familiars que
PROVINCIA DE ARAGON
les cuiden
ORDEN HOSPITALARIA DE
Ajuts socials. Ajuts a persones
SAN JUAN DE DIOS
www.solidaritat.santjoandedeu.org en situació de risc
PROVINCIA DE ARAGON

Acció social i educativa integral amb la infància i adolescència vulnerable a VerdumRoquetes

Suport a famílies amb fills menors d'edat en què un dels progenitors té un
diagnòstic de trastorn mental greu i es troba hospitalitzat en d'aguts, subaguts o
servei rehabilitació psiquiàtrica intensiva
Actividades de educación para la salud dirigida a personas en condiciones
desfavorables de salud, a sus familias y cuidadores, en el distrito de Ciutat Vella

Millorar la qualitat de vida de les persones ancianes en situació de dependència i
les seves famílies.
Donar suport social integral a les persones ateses als centres per aconseguir una
millora efectiva de la seva situació de vulnerabilitat

