RESUM DE PROJECTES 2021
ENTITAT
INSTITUTO DE LAS HERMANAS DE LA
SAGRADA FAMÍLIA D'URGELL
FUNDACIO PIA AUTONOMA INSTITUT
PERE TARRES D'EDUCACIÓ
FUNDACIÓ ESPAI NATURA I
JOVENTUT
FUNDACIÓ PRO VIDA DE CATALUNYA
FUNDACIÓ BRAFA

Pàgina web
www.safaavinyo.com
www.peretarres.org/mcecc

www.fundacioespainaturajoventut.org
www.fundacioprovida.org
www.brafa.org

FUNDACIO GRESOL PROJECTE HOME
www.projectehome.cat
FUNDACIO GRESOL PROJECTE HOME

www.projectehome.cat

PUNT DE REFERÈNCIA
www.puntdereferencia.org
ASSOCIACIÓ COMPARTIR - GRUP
SOCIAL MARISTA
FUNDACION PRIVADA TERESA
GALLIFA
FUNDACIÓ LA CASA DE L'AIRE
ROGER TORNÉ

FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA
FUNDACIO PRIVADA PERE CLOSA,
FORMACIÓ I PROMOCIÓ DELS
GITANOS A CATALUNYA
FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA
BENÈFICSOCIAL RAVAL SOLIDARI
FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA
BENÈFIC-SOCIAL RAVAL SOLIDARI
CÀRITAS DIOCESANA DE
BARCELONA
CÀRITAS DIOCESANA DE
BARCELONA

FUNDACIÓ EULÀLIA TORRAS DE BEÀ INSTITUT DE PSIQUIATRIA I
PSICOLOGIA
UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE
CATALUNYA, FUNDACIÓ PRIVADA
FUNDACIÓN PRIVADA PINEDA PARA
EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA
ENSEÑANZA Y LA CULTURA

www.fundacionteresagallifa.com

www.lacasadelaire.org
www.fundaciolasalutalta.org

TÍTOL
Com a casa. Projecte de rehabilitació
L'educació en el lleure, una resposta per la infància
vulnerable

Fomentar la participació social dels infants en situació de vulnerabilitat mitjançant les activitats d'educació en el lleure, que duen a terme
els centres d'esplai o bé organitzant-ne de pròpies. També es duran a terme actuacions de millora en diferents instalꞏlacions de la
Fundació, per oferir activitats d'educació en el lleure segures i de qualitat
Projecte "Acció socieducativa La Brúixola". Servei
Incidir en la millora de la qualitat de vida dels infants i de les seves famílies a través de la seva coeducació, compensant les desigualtats
d'acompanyament a infants i joves per la seva integració socials i culturals dels infants i les seves famílies
social
Programa adolescents embarassades i d'atenció a dones Ajuda a deu dones gestants i mares que formen famílies monoparentals, en situació vulnerable, i els seus nadons
en situació de vulnerabilitat
Educació i inclusió social a través de l'esport (projecte
Promou la inclusió social de nens i nenes en situació de vulnerabilitat social, a través de la pràctica esportiva i de l'educació en valors
per tres anys)
(projecte per tres anys)
Projecte Jove: programa integral d'atenció a joves i
Programa terapèutic i educatiu dirigit a adolescents i joves, els quals presenten addicions i altres conductes de risc associades. Servei
adolescents en risc
d'orientació i diagnosi, tractament educatiu-terapèutic, servei de post-seguiment i programes preventius a escoles, famílies i professionals
de l'àmbit educatiu
Centre de dia per a persones amb addiccions
Servei diürn d'atenció a persones amb addiccions que desenvolupa activitats terapèutiques, d'inserció social i integració laboral
Projecte Acull. Acolliment familiar per a jovent migrant o
refugiat sense referents familiars al territori
Projecte Espai Quitxalla. Espai d'estimulació per a
infants de 0-3 anys i per a les seves famílies
Centre d'atenció a famílies monoparentals maternes en
situació de vulnerabilitat
La Casa de l'Aire. Desenvolupament integral i l'educació
de la infància en situació vulnerable o risc social,
mitjançant l'educació i el lleure educatiu

www.ravalsolidari.org
www.caritas.barcelona

www.fundacionpineda.org

Treballem per la inclusió social de les dones embarassades i les mares soles perquè puguin gaudir de la maternitat amb el suport que
necessiten, cobrint les seve necessitats bàsiques, tant emocionals com de recursos
Millora d'aprenentatge, arribant als infants en risc d'exclusió social i pobresa, perquè tinguin accés a jornades lleure educatives i
mediambientals dins del Parc Natural del Montseny; incorporant al projecte a tres noves escoles de Baró de Viver, El Carmel i La Verneda

Oferir als infants i joves que atenem a la Fundació tres setmanes de lleure educatiu
Impulsar la consecució de l'èxit escolar, potenciar la normalització educativa i promoure la interculturalitat i la igualtat d'oportunitat de
l'alumnat gitano

Atenció primària i domiciliària a les famílies en situació
de pobresa i exclusió social del barri del Raval de
Barcelona
Projecte Terral. Fomentant el suport socioeducatiu entre
la infància en situació de pobresa i exclusió mitjançant el
voluntariat
Projecte Materno infantil

Cobrir les necessitats bàsiques de les famílies atenent segons les peticions presentades ja siguin per alimentació, habitatge, maternitat o
salut
Programes socioeducatius per a la promoció de la cohesió social i el voluntariat en el Barri del Raval. Oferir recursos que facilitin la
inserció laboral, la integració i l'arrelament a Catalunya. També promoure el voluntariat entre estudiants i professionals

Projecte Casal d'adolescents Llops de Taga

Possibilitar alternatives de futur positives i dignes per als nadons que es desenvolupen en entorns caracteritzats per dificultats d'índoles
social i econòmic; acompanyant el conjunt de la família
Aconseguir la participació i implicació dels adolescents i joves en el seu desenvolupament personal, grupal i comunitari. Desenvolupar
actituds de prevenció davant els riscos contra la salut i de promoció d'hàbits de vida saludables amb joves, entre els 14 i 18 anys, en
situació de risc d'exclusió social, mitjançant activitats d'acompanyament personalitzat, activitas grupals i accions de sensibilització

Tractaments psicològics gratuïts per a infants i
adolescents en situació de risc

Oferir atenció psicològica especialitzada a infants, adolescents, joves i famílies en risc d'exclusió, quan les seves necessitats en aquest
àmbit no poden ser cobertes en intensitat i durada requerides des dels recursos públics de la Xarxa de Salut

Projecte AIDIR: Ciutat Vella. Unitat d'Atenció
d'Infermeria, Docència i Recerca
Programa de beques i ajudes

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
Ajudes econòmiques a les famílies del Centre Cultural Pineda, que no poden fer front als rebuts del colꞏlegi, especialment agreujat per la
pandèmia, per a seguir endavant amb la qualitat educativa i protegir els alumnes sense recursos

www.caritas.barcelona

www.fetb.org

Acolliment familiar per millorar els recursos personals i les oportunitats del jovent extutelat i migrant sense referents adults al territori, de 18
a 21 anys, per fer front al seu procés d'emancipació, a través del suport socioeducatiu i el vincle afectiu amb la tècnica del projecte i les
persones que conformen el nucli acollidor
Espai d'estimulació per a infants de 0-3 anys i acompanyament a les seves famílies

Projecte "Distància de proximitat". Lleure educatiu
Projecte Siklavipen Savorença (Educació amb tothom)

www.fundaciopereclosa.org

www.ravalsolidari.org

DESCRIPCIÓ
Millora dels espais de la Llar d'Infants i renovació del material didàctic

ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN
DE DIOS PROVINCIA DE ARAGON
FUNDACIÓ CLIMENT GUITART
FUNDACIÓ PRIVADA PARE MANEL

www.paremanel.org
FUNDACIÓN INES ARNAIZ
FUNDACIO PRIVADA AVAN
www.avan.cat
ASSOCIACIÓ DE PARES DE FILLS
AMB AUTISME DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ DE MALALTS I
TRASPLANTATS HEPÀTICS DE
CATALUNYA
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

www.autisme.com

www.sjdbarcelona.org

FUNDACIÓ EL 7 D'ASTRES
www.el7astres.org
TALITA, FUNDACIÓ PRIVADA
ASSOCIACIÓ PRO PERSONES AMB
AUTISME DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ CATALANA
D'INTEGRACIÓ I DESENVOLUPAMENT
HUMÀ
FUNDACIÓN PRIVADA DEL AVE
MARÍA DE SITGES
FUNDACIÓ PRIVADA BONANIT
ASILO DE BERGA - HERMANITAS DE
LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
ASILO EN IGUALADA HERMANITAS DE
LOS ANCIANOS DESAMPARADOS
FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DE LA
GENT GRAN
FUNDACIO PRIVADA PRO VELLESA
AUTÒNOMA
ASSOCIACIÓ EL GOTIM ALZHEIMER
ACTIU
FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL,
FUNDACIÓ PRIVADA
FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL,
FUNDACIÓ PRIVADA
CÀRITAS DIOCESANA DE
BARCELONA
ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN
DE DIOS PROVINCIA DE ARAGON
FUNDACIÓ PRIVADA AVISMÓNCATALUNYA

Ajuts socials. Ajuts a persones en situació de risc social

Donar suport social integral a les persones ateses als centres Sant Joan Déu, per aconseguir una millora efectiva de la seva situació de
vulnerabilitat

Campus Mena La Cerdanya
Acció social i educativa amb infància i adolescència
vulnerable

Campus d'hostaleria i esports pel foment de l'ocupabilitat de joves migrants sense referents adults
Acció educativa integral amb infància i adolescència en risc social a Verdum-Roquetes. Desenvolupen un conjunt d'accions educatives
que, en la seva globalitat, responen a la finalitat d'educar integralment als infants i joves en situació de risc social

www.solidaritat.santjoandedeu.org

www.fundaciontalita.org
www.autisme.com
www.acidh.org
www.avemariafundacio.org
fundaciobonanit.org

www.amicsdelagentgran.org
fundacionprovea.org

www.fibs.cat
www.fibs.cat
www.caritas.barcelona
www.solidaritat.santjoandedeu.org
www.avismon.org

Manteniment de tres pisos d'acolliment
Allotjament per a famílies a causa d'un ingrés hospitalari
Projecte "Petit Avan" Adquisició d'equipaments i material Atenció integral a l'infant amb danys neurològic i/o del desenvolupament, per millorar la qualitat de vida del nen. Completar projecte amb
didàctic
equipament informàtic, mobiliari i material didàctic per poder atendre als infants de manera individualitzada o en grups
Treball amb suport a l'horta per una alimentació
saludable i d'autoconsum
Pisos d'acolliment i suport psicosocial a pacients en
tractament hepàtic i els seus familiars.

Contribuir, potenciar i afavorir la millora de la qualitat de vida de les persones greument afectades per TEA. Instalꞏlació d'una cambra de
congelació per conservar els aliments de la collita
Atenció integral al pacient malalt i als seus familiars: pisos d'acolliment, suport psicològic a pacients i familiars, suport social i voluntariat

Enllaçats per l'autisme

Millorar la qualitat de vida, inclusió social i benestar de les persones amb TEA i les seves famílies, en el seu context educatiu i social

SocialClean. Serveis de bugaderia i neteja socialment
responsables

Aconseguir la plena inclusió de persones amb discapacitat i trastorn de conducta. Millora de la qualitat de vida i benestar dels joves en
situació de risc greu, fomentant la seva autonomia i professionalització, la capacitació i la inserció al municipi de Deltebre i les Terres de
l'Ebre. Creació de nous llocs de treball estables per fomentar l'ocupació entre un colꞏlectiu de dificil inserció

Inclusió social des de l'escola, dels nens i els joves amb
discapacitat intelꞏlectual
Eliminació de barreres arquitectòniques per accedir a
l'activitat laboral
Projecte: Pis d'entrenament i beques d'estiu de les
persones amb IL que viuen als pisos d'Acidh

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.
Construcció d'una rampa coberta, a l'accés de les persones amb autisme i mobilitat reduïda que es desplacen en cadira de rodes als
tallers ocupacionals on realitzen tasques laborals
Llar d'entrenament per a persones amb intelꞏligència límit o discapacitat intelꞏlectual lleu i beques per sortides d'estiu dels residents dels
pisos d'Acidh

Sectorizació d'espais per a la lluita contra el Covid

Crear un nou espai a l'aire lliure. Reparar el terra de la teulada, per evitar les filtracions i goteres i adequar l'espai perque pugui ser utitlitzat
com una terrassa exterior
Ajudar a tirar endavant mitjançant el programa segona
Oferir de manera regular i durant tot l'any llits per a les persones abocada a dormir al carrer. Als acollits se'les proporciona, a més de llit i
família
alimentació, serveis d'higiene, rentada i reposició de roba i assistència psicològica personal.
Projecte de pintura, aire condicionat i instalꞏlació elèctrica Projecte de pintura de diverses zones de la residència Ntra. Sra. de Queralt, de Berga, posar aire condicionat en el menjador i la
instalꞏlacióp elèctrica que s'ha hagut de dur a terme, per a l'entrada del personal, per motius de la pandèmia
Projecte d'instalꞏlació de sistema assistencial en
Instalꞏlació de sistema assistencial en les habitacions i subministrament de gas de la Residència Hogar del Santo Cristo d'Igualada
habitacions i subministrament de gas
Projecte "Promoció i formació del voluntariat amb
Promocionar i fomentar el voluntariat social i d'acompanyament emocional entre la població per lluitar contra la soledat no desitjada en la
persones grans"
gent gran
Projecte "Atenció integral per a persones grans tutelades Millorar la qualitat de vida de la persona gran a través d'una atenció personalitzada. Assistència social per urgències, servei reforçat per la
en temps de Covid-19"
Covid-19 per donar resposta tant a domicili com a les residències
Projecte: Tallers i estimulació a domicili
Donar resposta a les necessitats d'acompanyament i estimulació dels afectats per demències i altres malalties neuro generatives en fases
inicial o moderada i a les necessitats d'acompanyament i orientació dels cuidadors principals en el propi domicili
Programa Llars d'acompanyament en l'envelliment
Servei de Salut Neurocognitiva, adequació als nous
reptes i oportunitats (projecte per tres anys)
Projecte habitatges amb serveis Almeda

Dos necessitats vinculades: Obres i intervencions per a la millora i adaptació funcional i alimentació sana de 13 persones que son ateses
en les Llars
Flexibilitat i adaptació, plantejant noves fórmules innovadores, arribar a més persones, fomentant la salut cognitiva i atenent a les persones
que pateixen un deteriorament cognitiu i/o demència i les seves famílies (projecte per tres anys)
Promoure que les persones majors de 60 anys tinguin cobertes de forma adequada, digna i suficient les necessitats que són bàsiques

Gent gran. Assistència social a persones grans i familiars Millorar l'assistència social i la qualitat de vida de les persones ancianes en situació de dependència i les seves famílies
que les cuiden
Acompanyament i suport domiciliari per a persones
grans

Acompanyamet i suport emocional a les persones grans a travès del voluntariat i serveis assistencials a domicili gratuïts per a persones
grans sense recursos

