DONA
ENTITAT

CÀRITAS

ENTITAT

CÀRITAS

SERVEI

Habitatge (Programa PATI)

SERVEI

Tallers de Costura

DEFINICIÓ DEL
SERVEI

S'ofereix habitatge temporal a dones amb o sense fills al seu càrrec, que es
troben en situació de precarietat socioeconòmica extrema, per a poder
cobrir les necessitats bàsiques immediates, i les acompanyem en el seu
procés de reinserció sociolaboral.

DEFINICIÓ DEL
SERVEI

Espai de trobada on s’aprèn a cosir i on fomentem la pràctica oral de la llengua
catalana i la convivència entre diferents cultures

OBJECTIUS DEL
SERVEI

Proporcionar formació en confecció.
Fomentar hàbits i habilitats socials.
Aprendre a comunicar-se amb llengua catalana.

DESTINATARIS

Públic en general

ÀMBIT D’ACTUACIÓ Dona

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Salt

PERFIL DEL
VOLUNTARI

Preferiblement dones que disposin de temps per poder oferir-lo de tant en
tant al projecte segons la necessitat que es requereix.

PERFIL DEL
VOLUNTARI

Persones amb domini de la costura que els hi permeti ensenyar-la de manera
bàsica. A més, es busca una persona activa i empàtica i que li agradi el tracte
amb les persones.

EDAT DEL
VOLUNTARIAT

A partir de 18 anys.

EDAT DEL
VOLUNTARIAT

A partir de 18 anys.

LLOC I HORA DEL
SERVEI

A convenir amb el servei de manera puntual.

LLOC I HORA DEL
SERVEI

Casa dels Campaners – Dimarts de 15 a 17h
Parròquia Sant Jaume – Dimecres/Dijous de 15 a 17h

·
OBJECTIUS DEL
SERVEI

DESTINATARIS

Acompanyament a les dones en tràmits o tasques concretes.

·
Fer de cangur a hores concretes mentre les dones del programa
segueixen cursos de formació.

Dones amb o sense fills a càrrec en situació de vulnerabilitat social.

CONTACTE DE
L'ENTITAT

Judith Pàges
judithpagespetit@hotmail.com

CONTACTE DE
L'ENTITAT

Judith Pàges
judithpagespetit@hotmail.com

DONA
ENTITAT

CASAL DELS INFANTS

ENTITAT

ASSOCIACIO IDEM

SERVEI

VINCLES

SERVEI

LES DONES PARLEM CATALÀ

DEFINICIÓ DEL
SERVEI

El projecte Vincles de Salt és un espai maternoinfantil i familiar adreçat a
mares amb fills/es de 0 a 3 anys i les seves famílies, amb l’objectiu de
disminuir situacions de desigualtat i vulnerabilitat en què la maternitat pot
potenciar les situacions de risc d’exclusió social.

DEFINICIÓ DEL
SERVEI

Espai de conversa en català per a dones nouvingudes impulsat per a
l'Associació Idem en col·laboració amb la Fundación Atenea i l'Àrea
d'Integració i Convivència de l'Ajuntament de Salt.

OBJECTIUS DEL
SERVEI

El projecte Vincles ofereix un espai per al creixement personal per part de
les dones, per al desenvolupament de recursos per a la integració social,
ofereix un espai per a facilitar el creixement i desenvolupament de
l’autonomia dels infants i una orientació psicopedagògica.

OBJECTIUS DEL
SERVEI

Conversa en català. Presentació i família. Itinerari formatiu de l'adult. Sistema
educatiu a Catalunya. Vincle família-escola per a fomentar l'èxit escolar dels
fills. Coneixement de recursos socioeducatius. Perspectiva de gènere com a
eix transversal per fomentar la integració de la dona.

DESTINATARIS

Dones i Adolescents en risc d’exclusió social amb fills de 0 a 3 anys.

DESTINATARIS

Dones nouvingudes (preferentment mares) amb escassa formació i/o no
aflabetitzades.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Dona

ÀMBIT D’ACTUACIÓ Dones, famílies i petita infància.

PERFIL DEL
VOLUNTARI

Persona amb alta motivació i preferentment amb experiència en el treball
en grup amb col·lectiu vulnerable. Persona amb empatia, paciència i
predisposició per compartir un espai de coneixement amb dones.

PERFIL DEL
VOLUNTARI

Preferentment noia i dona amb coneixement de la llengua catalana i
sensibilitat per al col·lectiu de dones.

EDAT DEL
VOLUNTARIAT

Persones majors de 18 anys

EDAT DEL
VOLUNTARIAT

Persones majors de 18 anys

LLOC I HORA DEL
SERVEI

De dilluns a divendres de 9 a 13h

LLOC I HORA DEL
SERVEI

Grup 1:Dijous de 9:15h a 11h
Grup 2: Dijous de 15:15h a 16:45h

CONTACTE DE
L'ENTITAT

Silvia Juan
sjuan@casaldelsinfants.org
Telèfon 618278850

CONTACTE DE
L'ENTITAT

Salima Abdessamie: 717111745
info@associacioidem.com

