CONVOCATORIA 2020 DE ACCIÓN SOCIAL
PROYECTOS SELECCIONADOS
ONG

Proyecto

Fundació Àmbit Prevenció

Dar respuesta a situaciones de exclusión social
a traves de diferentes actividades y de un
seguimiento personalizado e intensivo, para
poder darles herramientas que les facilite la
integración social.

Fundació el Maresme

Realizar un itinerario formativo en tres perfiles
laborales con amplio arraigo en nuestro territorio
acompañados de un proceso de orientación
profesional para conseguir la inserción
sociolaboral.

Fundació Salut Mental Catalunya

El club social es un recurso social que trabaja la
inclusión socio-comunitaria de las personas que
padecen problemas de salud mental a través de
diferentes actividades de salud, deporte y ocio.

Fundació Sant Joaquím

Mantener el número de personas a las cuales
se les da de comer. Durante el 2019 se han dado
25000 servicios, es decir, a más de 100 personas
diarias.

Cáritas Interparroquial Mataró

El desarrollo se hace mediante juegos, danzas,
canciones, talleres de plástica, deportes... todo
para aprender a relacionar lo que sentimos,
uniendo el valor con la emoción para aprender a
gestionar emociones.

Fundació Carta de la Pau dirigida a l ONU

Vitamina es una formación y acompañamiento,
de 4 años, de capacitación en habilidades de
liderazgo ético y transformación social para
jóvenes de entre 13 y 18 años.

Associació TEA Asperger Maresme

Teniendo en cuenta las dificultades de las
personas con TEA, se ha diseñado un plan
de evaluación, orientación, entrenamiento y
tutorización para el acompañamiento al mundo
laboral de este colectivo.

Fundació Friends

Educa Friends ofrece apoyo psicoeducativo
a jóvenes diagnosticados de TEA, que deseen
continuar y finalizar sus estudios con éxito,
promoviendo mayor autonomía y potenciando
habilidades sociales.
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Fundació Miquel Valls

La FMQV dispone y gestiona un Banco de
Productos de Apoyo, para ceder los productos
necesarios en el momento necesario y durante
todo el tiempo que lo requieran, a los afectados/
das de ELA y familias.

Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer
del Maresme

Actividad musical conducida por una
musicoterapeuta en sesiones semanales y
quincenales de 1,5 h. Se propone disfrutar de la
música y facilitar herramientas de comunicación
con la persona diagnosticada.

Associacio Espai Joäo Martí

El proyecto consiste en favorecer a mujeres en
situación de riesgo de exclusión social unas
competencias sociales básicas para que les ayude
a caminar hacia una inclusión social en el barrio
de Rocafonda.

Societat de Sant Vicenç de Paül

Poder realizar actividades de ocio y talleres
durante todo el año para mejorar las capacidades
sociales y adaptar y reforzar su participación en la
sociedad de la ciudad con diversas salidas.
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Entitat

Projecte

Fundació Àmbit Prevenció

Donar resposta a situacions d'exclusió social a
través de diferents activitats i d'un seguiment
personalitzat i intensiu, per a poder donar-los
eines que els faciliti la integració social.

Fundació el Maresme

Realitzar un itinerari formatiu en tres perfils
laborals amb ampli arrelament en el nostre
territori acompanyats d'un procés d'orientació
professional per a aconseguir la inserció
sociolaboral.

Fundació Salut Mental Catalunya

El club social és un recurs social que treballa la
inclusió soci-comunitària de les persones que
pateixen problemes de salut mental a través de
diferents activitats de salut, esport i oci.

Fundació Sant Joaquím

Mantenir el nombre de persones a les quals se'ls
dóna menjar. Durant el 2019 s'han donat 25000
serveis, és a dir, a més de 100 persones diàries.

Cáritas Interparroquial Mataró

El desenvolupament es fa mitjançant jocs,
danses, cançons, tallers de plàstica, esports... tot
per aprendre a relacionar el que sentim, lligant
el valor amb l'emoció per aprendre a gestionar
emocions.

Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU

Vitamina és una formació i acompanyament,
de 4 anys, de capacitació en habilitats de lideratge
ètic i transformació social per a joves d'entre
13 i 18 anys.

Associació TEA Asperger Maresme

Tenint en compte les dificultats de les persones
amb TEA, s'ha dissenyat un pla d'avaluació,
orientació, entrenament i tutorització per a
l'acompanyament al món laboral d'aquest
col·lectiu.

Fundació Friends

Educa Friends ofereix suport psicoeducatiu a
joves diagnosticats de TEA, que desitgin continuar
i finalitzar els seus estudis amb èxit, promovent
major autonomia i potenciant habilitats socials.
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Projecte

Fundación Miquel Valls

La FMQV disposa i gestiona un Banc de
Productes de Suport, per a cedir els productes
necessaris en el moment necessari i durant tot el
temps que el requereixin, als afectats/des d'ELA
i famílies.

Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer
del Maresme

Activitat musical conduïda per una
musicoterapeuta en sessions setmanals i
quinzenals d'1,5 h. Es proposa gaudir de la música
i facilitar eines de comunicació amb la persona
diagnosticada.

Associacio Espai Joäo Martí

El projecte consisteix a afavorir a dones
en situació de risc d'exclusió social unes
competències socials bàsiques perquè els ajudi a
caminar cap a una inclusió social en el barri de
Rocafonda.

Societat de Sant Vicenç de Paül

Poder realitzar activitats d'oci i tallers durant tot
l'any per a millorar les capacitats socials i adaptar
i reforçar la seva participació en la societat de la
ciutat amb diverses sortides.
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