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BRAFA, FUNDACIÓ
PRIVADA
www.brafa.org
FUNDACIÓN PRIVADA
PINEDA PARA EL
FOMENTO Y
DESARROLLO DE LA
ENSEÑANZA Y LA
CULTURA
FUNDACIO GRESOL
PROJECTE HOME

FUNDACIO GRESOL
PROJECTE HOME
FUNDACION PRIVADA
TERESA GALLIFA

www.fundacionpineda.org

www.projectehome.cat

www.projectehome.cat

www.fundacionteresagallifa.com

CÀRITAS DIOCESANA DE
BARCELONA
www.caritas.barcelona

CÀRITAS DIOCESANA DE
BARCELONA
FUNDACIO PRIVADA
PERE CLOSA,
FORMACIÓ I PROMOCIÓ
DELS GITANOS A
CATALUNYA
FUNDACIÓ ROGER
TORNÉ

ORDEN HOSPITALARIA
DE SAN JUAN DE DIOS
PROVINCIA DE ARAGON
ESCLAT ASSOCIACIÓ
SOLIDARITAT I SERVEI
SANTA TERESINA
FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL, FUNDACIÓ
PRIVADA

FUNDACIÓ PRO VIDA DE
CATALUNYA

FUNDACIÓ PRIVADA
SALUT ALTA

TÍTOL
Educació i
reinserció social de
joves a través de
l'esport (projecte de
tres anys)
Programa de
beques i ajudes

www.caritas.barcelona

www.fundaciopereclosa.org

DESCRIPCIÓ
Educació i reinserció social de joves a través de
l'esport (projecte de tres anys)

Ajudes que es destinaran a les famílies que com a
conseqüència de l'Covid19 s'han quedat sense feina
o a l'atur; moltes no han pogut fer front a l'escolaritat
actual dels seus fills

Programa Jove:
programa integral
d'atenció a joves i
adolescents en risc
Centre de dia per a
persones amb
addiccions

Programa Jove: Promoure l'autonomia i la dignitat de
les persones, treballant per al tractament i la
prevenció de les adiccions i altres conductes
addictives
Servei diürn d'atenció a persones amb addiccions
que desenvolupa activitats terapèutiques, d'inserció
social i integració laboral
Acompanyament a les famílies monoparentals
Centre d'atenció a
maternes en situació de vulnerabilitat per a cobrir les
dones en situació
de vulnerabilitat i als seves necessitats
seus fills
Projecte Materno
Adreçat a les famílies més desfavorides amb fills/es
infantil
menors de 3 anys. Vetllar pel benestar del conjunt
familiar oferint una atenció integral, per tal de que
puguin cobrir les necessitats bàsiques a nivell
material i personal, assegurant el benestar de tots
els seus membres, especialment dels seus fills i filles
Projecte Paidos.
Famílies amb infants de 0 a 6 anys a càrrec, amb
Prevenció pobresa risc d'exclusió residencial i pobresa hereditària, amb
infantil
dificultats per l'atenció i cura dels fills/es
Projecte Siklavipen Impulsar la consecució de l'èxit escolar, potenciar la
Savorença
normalització educativa i promoure la interculturalitat
(Educació amb
i la igualtat d'oportunitat de l'alumnat gitano
tothom)

La Casa de l'Aire.
Desenvolupament
integral i l'educació
de la infància en
situació vulnerable o
www.lacasadelaire.org
risc social,
mitjançant
l'educació i el lleure
educatiu
Ajuts socials. Ajuts a
www.solidaritat.santjoandedeu.org persones en situació
de risc social
Servei d'intervenció
educativa. Atenció a
www.esclatparepalau.org
infants i joves amb
risc d'exclusió
Projecte de reforma
interior de tres
habitatges per a
www.fibs.cat
adequar-les a l'ús
d'habitatges socials
Programa
adolescents
embarassades i
www.fundacioprovida.org
d'atenció a dones
en situació de
vulnerabilitat
Projecte "Surto de
casa" Casal i
colònies a l'estiu
www.fundaciolasalutalta.org
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Promoure hàbits i rutines saludables, l'aprenentatge
significatiu i vivencial del medi natural i l'educació en
valors a través de dinàmiques i activitats que es
duen a terme dins del Parc Natural del Montseny

Donar suport social integral a les persones ateses
als centres per aconseguir una millora efectiva de la
seva situació de vulnerabilitat
Intervenció socioeducativa en el centre "Pare Palau":
Seguiment personal i tutorial, reforç escolar, treball
amb famílies, hàbits saludables, desenvolupament
personal i programa de creació, expressió i cultura
Rehabilitació de tres pisos molt deteriorats, al carrer
Rull de Barcelona, per tal de poder adequar-los com
habitatges compartits adreçats a proporcionar
habitatge digne i assequible a unitats familiars
monomarentals del barri Gòtic
Programa adolescents embarassades i d'atenció a
dones en situació de vulnerabilitat

Oferir als infants i joves quatre setmanes de lleure
educatiu que els permetin refer-se de l'experiència
del confinament, que majoritàriament han viscut amb
molta dificultat per les precàries condicions dels
habitatges i de les economies familiars

ASSOCIACIÓ
COMPARTIR - GRUP
SOCIAL MARISTA

FUNDACIO PIA
AUTONOMA INSTITUT
PERE TARRES
D'EDUCACIÓ

www.maristes.cat

www.peretarres.org

FUNDACIÓ PRIVADA
CATALANA BENÈFICSOCIAL RAVAL SOLIDARI
www.ravalsolidari.org

FUNDACIÓ PRIVADA
DESENVOLUPAMENT
COMUNITARI
www.fdc.cat

HOSPITAL SANT JOAN
DE DÉU

FUNDACIÓ PRIVADA PER
A LA PROMOCIÓ DE
L'ESPORTISTA AVANÇAT

www.hsjdbcn.org

http://fundacionadapta2.com

ASSOCIACIÓ ESCLAT

www.associacioesclat.com

HOSPITAL SANT JOAN
DE DÉU
www.hsjdbcn.org

FUNDACIÓ PRIVADA
ADANA

www.fundacioadana.org

AMPERT, ASSOCIACIÓ
CONTRA EL CANCER
www.ampert.org

FUNDACIÓN INES
ARNAIZ
www.fundacioninesarnaiz.es

Projecte Espai
Quitxalla. Espai
d'estimulació per a
infants de 0-3 anys i
per a les seves
famílies
L'educació en el
lleure, una resposta
per la infància, en
aquesta nova crisi

Projecte Espai Quitxalla. Espai d'estimulació per a
infants de 0-3 anys i per a les seves famílies

Garantir la participació en diferents activitats
d'educació en el lleure de qualitat d'infants,
adolescents i joves que es troben en situacions de
risc o d'exclusió social. Vetllar per al creixement i
desenvolupament personal i social, especialment per
la nova crisi sanitària
Projecte Terral.
Programes socioeducatius per a la promoció de la
Fomentant el suport cohesió social i el voluntariat en el Barri del Raval.
socioeducatiu entre Oferir recursos que facilitin la inserció laboral i la
la infància en
integració. També promoure el voluntariat entre
situació de pobresa i estudiants i professionals
exclusió mitjançant
el voluntariat
Projecte "sortirDonar suport a la continuïtat educativa i d'inclusió en
se'n". Col·laboració activitats lúdiques i formatives d'infants i adolescents
amb la Parròquia de en situació de risc de discriminació educativa i de
Santa Maria de
vulnerabilitat social, agreujada per les restriccions
Badalona per a
d'accès als recursos socials, lúdics i educatius que
l'atenció de
provoca les mesures per al control de la propagació
persones amb greus de la Covid 19
mancances de
recursos econòmics
i d'arrelament social
Kids Corona
Kids Corona. Efecte protector de la microbiota
nasofaríngia enfront la COVID-19 en l'edat
pediàtrica: estudi de casos i contactes en els
domicilis (fase I)
Projecte Aquazul.
Utilitzar l'esport de la natació com a eina de
Escola de natació
desenvolupament integral dels nens amb
adaptada per a
discapacitats
persones amb
discapacitat
Servei d'atenció
Donar suport a aquelles famílies que tenen al seu
domiciliària integral càrrec infants i adolescents amb paràlisi cerebral i
per a infants amb
pluridiscapacitat. Oferir un servei d’atenció
pluridiscapacitat en domiciliària multidisciplinària per reforçar aquells
situació de risc vers aspectes que s’han treballat durant el curs escolar.
la Covid-19 i per a
Proporcionar eines pedagògiques, de lleure, de
les seves famílies
logopèdia, de fisioteràpia i sanitàries a les famílies
per a poder treballar amb els seus fills quan els
professionals no estiguin presents.
Prevenció i atenció Implementar un programa de "Pla de servei
per els adolescents Individualitzat" adaptat a les necessitats de la salut
amb trastorns
mental infantojuvenil que avaluï les necessitats i
mentals i risc
capacitats dels menors i les seves famílies, així com
d'exclusió social
de determinats aspectes socials i acadèmics i la
realització d'una intervenció multidisciplinària eficaç
(acompanyament a domicili) centrades en aquests
aspectes
Projecte "Suport i
Projecte "Suport i acompanyament a nens i joves
acompanyament a
amb transtorns del neurodesenvolupament, de la
nens i joves amb
conducta i de l'aprenentatge durant i després de
transtorns del
l'estat d'alarma degut al Covid 19"
neurodesenvolupam
ent, de la conducta i
de l'aprenentatge
durant i després de
l'estat d'alarma
degut al Covid 19"
Servei de transport i Servei de transport i acompanyament diari dels
acompanyament per malalts de càncer que necessiten fer tractament de
a persones amb
radioteràpia a l'institut Català d'Oncologia, Hospital
càncer i amb
Duran i Reynals de l'Hospitalet de Llobregat
necessitat de
tractament de
radioteràpia
Projecte "Llars amb Ajudar a resoldre el problema d'allotjament
Cor". Ampliació a un d'aquelles famílies residents anés de la ciutat de
tercer pis
Barcelona que, per raó de l'ingrés hospitalari o de
d'acolliment
tractaments mèdics prescrits a menors, han de
trobar un allotjament temporal a Barcelona
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UNIVERSITAT
INTERNACIONAL DE
CATALUNYA, FUNDACIÓ
PRIVADA
ASSOCIACIÓ CERAC

www.uic.es

Unitat d'Atenció
d'Infermeria,
Docència i Recerca
(AIDIR: Ciutat Vella)
Atenció integral a
infants amb autisme
durant la pandèmia
de la Covid19

Programa Aidir. Donar servei a la comunitat en
condicions desfavorables de salut, basat en
l'educació per a la salut en el districte de Ciutat Vella

Intervenció psicológica de persones afectades
d'autisme i les seves famílies, durant el període de
confinament a causa de la pandèmia del Covid-19,
www.autisme.com
així com durant la des-escalada progressiva
posterior
TALITA, FUNDACIÓ
Inclusió social des
Aconseguir la inclusió escolar de nens i joves en
PRIVADA
de l'escola, dels
escoles ordinàries de Catalunya, per a què rebin una
nens i els joves amb educació en un entorn ordinari que els permeti una
www.fundaciontalita.org
discapacitat
inclusió plena des de l'escola.
intel·lectual
ASSOCIACIÓ DE PARES
EpisxTea. Perquè
Despeses extraordinàries a les que hem de fer front
DE FILLS AMB AUTISME
les persones amb
per protegir a persones autistes de la Covid-19 i als
DE CATALUNYA
autisme no entenen professionals que les atenen
www.autisme.com
de distàncies de
seguretat, protegimles de la Covid-19
ICARIA INICIATIVES
Suport a través de
Oferir una capacitació, especialment adaptada, que
SOCIALS, FUNDACIO
les noves
permeti als alumnes de l'Escola Especial Taiga
PRIVADA
tecnologies per als adquirir els coneixements necessaris en l'ús de
www.icaria.biz
alumnes de l'Escola noves tecnologies que els permetin seguir rebent els
d'Educació Especial suports necessaris en situacions excepcionals
Taiga
FUNDACIÓN PRIVADA
Projecte Visiting
Creació d'una sala de visites anti Covid-19 per fer
DEL AVE MARÍA DE
Clean Room. Per la possible la visita dels familiars dels usuaris en un
SITGES
creació d'una sala
centre d'atenció residencial amb la màxima seguretat
www.avemariafundacio.org
de visites anti
possible
Covid-19
FAMÍLIA I BENESTAR
Servei de Salut
Acompanyar a les persones que presentin
SOCIAL, FUNDACIÓ
Neurocognitiva:
problemes de deteriorament cognitiu i les seves
PRIVADA
Implementació i
famílies del dels seus inicis, implementant un
consolidació.
augment d'intensitat d'atenció i suport social a
Atenció integral i
mesura de l'evolució del deteriorament cognitiu i la
integradora,
necessitat de suports canviants (projecte a tres anys)
proporcionant
www.fibs.cat
continuïtat
assistencial i suport
comunitari per a
continuar vivent en
l'entorn habitual
(projecte per tres
anys)
FUNDACIO PRIVADA PRO
Atenció integral
Garantir el benestar i qualitat de vida de les
VELLESA AUTÒNOMA
personalitzada i
persones grans. L'autotutela està adreçada a
gestió
persones de més de 65 anys, en ple ús de les seves
fundacionprovea.org
d'emergències
facultats i amb les limitacions pròpies de la edat que
d'ancians tutelats
necessitin o vulguin suport
durant la Covid-19
FUNDACIÓ PRIVADA
Accions de suport i Promoure el benestar de les persones grans,
AVISMÓN-CATALUNYA
d'atenció a les
afavorint que puguin envellir a casa seva, retardant o
persones grans mes fent innecesari el seu ingrès en un centre residencial
www.avismon.org
vulnerables
geriàtric, oferint-los acompanyament i suport emocial
i una atenció domiciliària integral i gratuita
ASILO EN IGUALADA
Servei d'àpats i
Servei d'àpats i contractació de professionals de
HERMANITAS DE LOS
contractació de
reforç durant la crisi del Covid-19
www.hermanitas.net
ANCIANOS
professionals de
DESAMPARADOS
reforç
CONGREGACIÓN DE LAS
Projecte per a
Renovació finestres. Incrementar la qualitat de vida,
HERMANITAS DE LOS
renovació finestres a una millor atenció, comoditat i benestar, per a així
www.hermanitas.net
ANCIANOS
d'una part de l'edifici poder fer front millor a les necessitats dels nostres
DESAMPARADOS
ancians
CÀRITAS DIOCESANA DE
Projecte habitatges Habitatges amb serveis Almeda per persones majors
BARCELONA
amb serveis
de 60 anys en situació d'exclusió residencial i amb
Almeda.
petites pensions. Tindre cobertes de forma
www.caritas.barcelona
Apartaments
adequada, digna i suficient les necessitats bàsiques
tutelats. Assistència
social a ancians
ORDEN HOSPITALARIA
Gent gran. Suport
Millorar l'assistència social i la qualitat de vida de les
DE SAN JUAN DE DIOS
social a persones
persones ancianes en situació de dependència i les
PROVINCIA DE ARAGON www.solidaritat.santjoandedeu.org grans i familiars que seves famílies
les cuiden
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FUNDACIÓ PRIVADA
AMICS DE LA GENT
GRAN

www.amicsdelagentgran.org

ASSOCIACIÓ EL GOTIM
ALZHEIMER ACTIU
www.associacioelgotim.org

PARC SANITARI SANT
JOAN DE DÉU
www.pssjd.org

Programa de
promoció i formació
del voluntariat amb
persones grans
Projecte: Tallers i
grup de cuidadors.
Tallers d'estimulació
cognitiva i social

Promocionar i fomentar el voluntariat social i
d'acompanyament emocional entre la població per
lluitar contra la soledat no desitjada en la gent gran

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.
Promoure l'activitat d'aquestes, establint unes rutines
de treball amb l'assistència als tallers
Projecte "L'aillament Analitzar les associacions longitudinals existents
i la soledat en la
entre sentiments de solitud, aïllament social objectiu i
gent gran: impacte depressió
sobre la salut i el
benestar"

4

