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BRAFA, FUNDACIÓ PRIVADA
www.brafa.org 

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

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

FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA 
BENÈFIC-SOCIAL RAVAL 
SOLIDARI www.ravalsolidari.org

Projecte Terral. Projectes en l'àmbit 
de la infància i la joventut en situació 
de marginació i risc al barri del Raval 
de Barcelona

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 i la 
integració. També promoure el voluntariat 
entre estudiants i professionals.

FUNDACIÓ ROGER TORNÉ

www.lacasadelaire.org

La Casa de l'Aire és un projecte 
socioeducatiu que té per objectiu 
ajudar a la infància, vulnerable o en 
risc d'exclusió social, promovent 
l'educació i el lleure fora del seu 
entorn habitual

Aspectes vitals que es treballen: Hàbits 
saludables (alimentaris i d'higiene 
personal), habilitats personals (fomentar la 
cultura de l'esforç, l'autonomia i la 
autoconfiança), habilitats socials 
(cooperació, respecte, valors). Eines: els 
jocs. El programa es desenvolupa en la 
natura del Montseny.

FUNDACION PRIVADA TERESA 
GALLIFA www.fundacionteresagallifa.com

Habitatge tutelat per a famílies 
monomarentals en situació de 
vulnerabilitat

Donen suport a famílies monomarentals, 
amb fills de fins a tres anys, en situació de 
vulnerabilitat a través d'un pis i un 
acompanyament individualitzat.

FUNDACIÓN PRIVADA PINEDA 
PARA EL FOMENTO Y 
DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA Y LA CULTURA

www.fundacionpineda.org

Programa de beques i ajudes Programa de beques i ajudes. Oferint una 
formació professional i humana oberta a 
tots, amb independència dels seu nivell 
econòmic i social.

PUNT DE REFERÈNCIA

www.puntdereferencia.org

Programa acull. Acolliment familiar per 
jovent inmigrant o refugiat en sortir 
sistema protecció de menors als 18 
anys

Donar suport al jovent (15-30 anys) tutelat i 
extutelat sense família propera de suport al 
seu costat, que es troben en situació de 
vulnerabilitat social i econòmica.

FUNDACIO GRESOL PROJECTE 
HOME www.projectehome.cat

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.



FUNDACIO GRESOL PROJECTE 
HOME www.projectehome.cat

Programa Jove: programa integral 
d'atenció a joves i adolescents

Programa Jove: programa integral 
terapèutic i educatiu d'atenció a joves i 
adolescents en risc per drogoaddicció.

UNIVERSITAT INTERNACIONAL 
DE CATALUNYA, FUNDACIÓ 
PRIVADA www.uic.es/ca

Unitat d'Atenció d'Infermeria, 
Docència i Recerca (AIDIR: Ciutat 
Vella)

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.

ORDEN HOSPITALARIA DE SAN 
JUAN DE DIOS PROVINCIA DE 
ARAGON www.solidaritat.santjoandedeu.org

Ajuts socials. Ajuts a persones en 
situació de risc social

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

FUNDACIÓ PRIVADA PARE 
MANEL

www.paremanel.org

Acció educativa integral amb la 
infància i adolescència vulnerable, a 
Verdum-Roquetes

Acció social i educativa integral amb la 
infància i adolescència vulnerable 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.

FUNDACIO PERE CLOSA, 
FORMACIÓ I PROMOCIÓ DELS 
GITANOS A CATALUNYA www.fundaciopereclosa.org

Projecte Siklavipen Savorença 
(Educació amb tothom)

Impulsar la consecució de l'èxit escolar, 
potenciar la normalització educativa i 
promoure la interculturalitat i la igualtat 
d'oportunitat de l'alumnat gitano.

FUNDACIÓ EULÀLIA TORRAS DE 
BEÀ - INSTITUT DE PSIQUIATRIA 
I PSICOLOGIA

www.fetb.org

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

Atendre les necessitats d'atenció 
psicològica especialitzada per a infants i 
joves en famílies en risc d'exclusió social 
quan, per durada o intensitat, aquest no es 
puguin realitzar de forma adequada a 
través dels recursos públics de Salut 
Mental Infantojuvenil.

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

Impulsem la Inclusió social des de 
l'educació en el lleure de qualitat

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.

CÀRITAS DIOCESANA DE 
BARCELONA www.caritasbcn.org

Projecte Paidos. Prevenció pobresa 
infantil

Famílies amb infants de 0 a 6 anys a 
càrrec, amb risc d'exclusió residencial i 
pobresa hereditària, amb dificultats per 
l'atenció i cura dels fills/es.



CÀRITAS DIOCESANA DE 
BARCELONA

www.caritasbcn.org

Projecte Materno infantil Adreçat a les famílies més desfavorides 
amb fills/es 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.

PARC SANITARI SANT JOAN DE 
DÉU

www.pssjd.org

Reformes i ampliació de la Unitat 
Terapèutica Justícia Juvenil - Els 
Til·lers

Reformes i ampliació de la Unitat 
Terapèutica Justícia Juvenil - Els Til·lers, 
adreçat a l'atenció d'adolescents i joves 
amb problemàtica des salut mental i/o 
addiccions en l'àmbit de la Justícia Juvenil.

ASSOCIACIÓ CATALANA 
D'INTEGRACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT HUMÀ www.acidh.org

Projecte: Ampliació de l'edifici de 
l'associació acidH (projecte per dos 
anys)

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 
(projecte dos anys).

FUNDACIO PRIVADA AVAN

www.avan.cat

Adquisició d'equipament pel centre 
Avan Sabadell

Adquisició d'equipament pel centre per 
cobrir la necessitat que té l'entitat de 
material d'ajuda i de suport per a l'atenció 
que fem a aquestes persones afectades de 
demència.

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

www.hsjdbcn.org

Cures pal·liatives pediàtriques i 
atenció psicològica

Atendre de forma continuada i integrada 
nens i nenes amb malalties greus, que pot 
ser que no arribin a l'edat adulta, així com 
a les seves famílies. Oferir suport físic, 
social, emocional i espiritual per garantir el 
benestar de l'infant i la família.

TALITA, FUNDACIÓ PRIVADA

www.fundaciontalita.org

Inclusió social des de l'escola, dels 
nens i els joves amb discapacitat 
intel·lectual

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.



ASSOCIACIÓ PRO PERSONES 
AMB AUTISME DE CATALUNYA

www.autisme.com

Projecte jo també puc. Treball amb 
suport per a persones amb autisme a 
l'horta ecològica

Treball amb suport per a persones amb 
autisme, que consisteix en un taller d'horta 
ecològica en el que persones afectades 
greument per autisme s'hi desplacen de 
forma regular a desenvolupar una activitat 
laboral. Atenció assistencial i terapèutica. 
Treballs de preparació, cultiu i recollida de 
productes de l'horta.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA EL CANCER - LLEIDA www.aecc.es/es/sobre-nosotros/donde-estamos/sede-lleida

Colònies d'estiu a la Val d'Aran per a 
nens i nenes que hagin patit una 
malaltia oncològica

Colònies d'estiu gratuïtes a la Val d'Aran 
per a nens i nenes que hagin patit una 
malaltia oncològica.

ASSOCIACIÓ DE PARES DE 
FILLS AMB AUTISME DE 
CATALUNYA

www.autisme.com

Programa. Aprenentatge d'hàbits 
bàsics d'autonomia personal per a 
persones afectades d'autisme

Programa psicopedagògic per a 
l'aprenentatge dels hàbits bàsics de la vida 
diària i dirigit a la població afectada 
d'autisme. Higiene personal, vestit, 
alimentació, per a incrementar la 
independència i la seva qualitat de vida i 
els seus familiars.

FUNDACIÓ PRIVADA ASTRES

fundacioastres.org

"Social Food" Serveis amb enfoc 
social per la inserció sociolaboral

Establir i consolidar el servei de cuina com 
un projecte de desenvolupament laboral, 
destinant a la inserció i capacitació laboral, 
per tal de garantir la qualitat de vid ai 
benestar fomentant la seva autonomia.

ICARIA INICIATIVES SOCIALS, 
FUNDACIO PRIVADA

www.icaria.biz

Suport assistencial i estimulació 
sensorial dels alumnes afectats per 
autisme i trastorn de l'espectre 
autista (TEA)

Escola d'educació especial Taiga. Oferta 
educativa per a nens i joves amb 
discapacitat intel·lectual i/o trastorns de 
conducta de 3 a 21 anys. Educació integral 
dels alumnes per aconseguir l'equilibri i 
desenvolupament personal i l'adaptació 
social.

FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL, 
FUNDACIÓ PRIVADA

www.fibs.cat

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 (projecte per tres 
anys)

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 (projecte a 
tres anys).



CONGREGACIÓN DE LAS 
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS 
DESAMPARADOS

Reforma i canvi d'ubicació de 
bugaderia per als ancians

Incrementar la qualitat de vida, amb una 
millor atenció, comoditat i benestar, per a 
així poder fer front millor a les necessitats 
dels nostres ancians: reforma i canvi 
d'ubicació de bugaderia.

ASILO EN IGUALADA 
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS 
DESAMPARADOS

Instal·lació equips de senyalització i 
comunicació i millores de portes i 
finestres

Instal·lació equips de senyalització i 
comunicació i millores de portes i finestres 
en la residencia del Hogar del Santo Cristo 
de Igualada, per millora de la qualitat del 
centre i la seguritat dels ancians.

FUNDACIÓ PRIVADA AMICS DE 
LA GENT GRAN

www.amicsdelagentgran.org

Programa de promoció i formació del 
voluntariat amb persones grans

Pla de formació amb cursos i tallers que 
permetin al voluntariat ampliar els seus 
coneixements sobre la gent gran, el 
voluntariat, la gestió emocional, el treball 
comunitari i el treball en equip.

FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL, 
FUNDACIÓ PRIVADA

www.fibs.cat

Equipament i material per als nous 
espais del Centre  de serveis diürns 
Llar La Mercè i pel programa 
d'habitatges d'acompanyament a 
l'envelliment al Gòtic

Adquisició d'equipaments i material per a 
les activitats del Centre  de serveis diürns 
Llar La Mercè i per equipar dues unitats de 
convivència del programa d'habitatges 
d'acompanyament a l'envelliment al Gòtic.

ORDEN HOSPITALARIA DE SAN 
JUAN DE DIOS PROVINCIA DE 
ARAGON

www.solidaritat.santjoandedeu.org
Gent gran. Suport social a persones 
grans i familiars que les cuiden

Garantir la qualitat de vida de les persones 
ancianes cuidades i de les persones 
cuidadores.

CÀRITAS DIOCESANA DE 
BARCELONA

www.caritasbcn.org

Apartaments tutelats Almeda. 
Assistència social a ancians

Habitatges amb serveis Almeda per 
persones majors de 60 anys en situació 
d'exclusió residencial i amb petites 
pensions. Tindre cobertes de forma 
adequada, digna i suficient les necessitats 
bàsiques.


