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Presentació

La internacionalització de les entitats socials és una aposta estratègica que
ECAS treballa des de fa uns anys. Al voltant d’aquest eix considerem que hi
ha dos tipus d’activitats que poden ajudar a millorar la nostra tasca i assolir
els nostres objectius. Per una banda, l’intercanvi de coneixements, experiències i persones; per l’altra, la incidència sobre polítiques econòmiques i socials, especialment en l’àmbit europeu.
Des d’aquesta òptica comptem a la Junta Directiva de la federació amb una
vocalia específica d’internacionalització de l’acció social que ha impulsat i
coordinat la present publicació, un directori d’entitats que duen a terme actuacions vinculades a l’àmbit internacional. El recull neix amb l’objectiu de
donar-los visibilitat per tal de generar sinergies i oportunitats de col·laboració que potenciïn el seu abast i la seva repercussió.
En l’elaboració d’aquest directori hi han participat una vintena d’entitats, totes elles membres d’ECAS, aportant informació general sobre l’organització,
els seus àmbits d’actuació i la seva experiència específica en clau internacional. Un punt de partida que, a més de facilitar el coneixement i el reconeixement mutu, pot donar peu a accions coordinades o partenariats amb dimensió internacional.
En clau d’incidència, és important conèixer, participar i influir en les polítiques europees, ja que les normes comunitàries es transposen a l’ordenament jurídic dels Estats membres i, per tant, ens afecten directament com a
ciutadans i com a sector. Fer sentir la nostra veu a Europa és fonamental i cal
articular-la perquè tingui força.
Desitgem que aquest directori contribueixi a consolidar i fer créixer la nostra
activitat internacional per millorar i ampliar l’abast de la nostra tasca.

Vocalia / Comissió d’internacionalització de l’acció social d’ECAS
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Arrels Fundació
Riereta 24, baixos
08001 BARCELONA
Tel. 934 412 990
www.arrelsfundacio.org

Persona de contacte: Ferran Busquets | director
fbusquets@arrelsfundacio.org
Àmbit d’actuació: Acompanyament integral i d’atenció a persones sense llar,
sensibilització i incidència social i política.
Col·lectius destinataris: Persones sense llar, de forma prioritària i especialment les que presenten major cronicitat en la situació de carrer.
Missió / ideari: Acompanyar les persones sense llar que es troben en fases
més consolidades d’exclusió cap a una situació més autònoma, sensibilitzar
els ciutadans respecte els problemes de la pobresa al nostre entorn, denunciar situacions injustes, i aportar propostes de solució a les administracions
i a la societat civil.

ACTUACIONS VINCULADES A L’ÀMBIT INTERNACIONAL

➜ FEANTSA – Federació Europea d’Organitzacions Nacionals
que Treballen amb Persones Sense Llar
Creada al 1989 com a organització no governamental europea per prevenir i pal·liar la pobresa i l’exclusió social de les persones amenaçades de
perdre l’habitatge o persones sense llar. FEANTSA compta amb 130 organitzacions membres —Arrels Fundació n’és soci de ple dret des del
2005— i treballa en més de 30 països europeus. FEANTSA treballa en
estreta col·laboració amb les institucions de la Unió Europea i té un estatut consultiu al Consell Europeu i a la ONU. Rep finançament de la Co6
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missió Europea. Compta amb el European Observatory on Homelessness
i diversos grups de treball sobre els diferents temes que afecten a les
polítiques dirigides al sensellarisme: habitatge, salut, ocupació, drets,
gènere, participació i migracions. Arrels Fundació forma part del Grup de
Participació. | www.feantsa.org

➜ Housing First Cross-country Fidelity assessment
Xarxa de treball entre organitzacions de deu països que treballen mitjançant el model Housing First amb metodologia compartida d’avaluació a la
fidelitat. L’activitat actual consisteix en la realització d’una avaluació
compartida dirigida pel professor Tim Aubry de la University of Ottawa i
amb la implicació de professors de la facultat de treball social de la Universitat de Barcelona. S’elaborarà un article sobre la fidelitat del model
que està previst que es publiqui durant l’any 2018 al European Journal of
Homelessness. | www.home-eu.org/international-housing-first-fidelityassessment-project

➜ SMES – Mental Health and Social Exclusion
Xarxa europea formada per organitzacions de l’àmbit de la salut mental
amb l’objectiu de compartir coneixements sobre l’acompanyament de
persones sense llar amb malaltia mental. | www.smes-europa.org

➜ Train House (Erasmus+)
Treball compartit entre organitzacions de set països per a l’elaboració de
guies dirigides a professionals, peers i voluntaris que treballen sota el
model Housing First. Arrels Fundació ha coordinat una guia sobre voluntariat i participació en les de peers i professionals.

➜ Campanya europea ‘End Street Homelessness Campaign’
Campanya liderada per BSHF - Promoting Innovative Housing Policy and
Practice que promou accions de coneixement de la realitat del sensellarisme i proposa solucions socials i residencials per eliminar-lo l’any 2020
a les ciutats europees. Arrels Fundació ha realitzat el cens 2016 i 2017. |
www.bshf.org/our-programmes/homelessness/
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Associació ALBA
Pl. Doctor Robert 1
08221 TERRASSA
Tel. 937 314 845
www.aalba.org

Persona de contacte: Lluís Puig Padrós | comunicació i cooperació internacional
aalbaterrassa@gmail.com
Àmbit d’actuació: Programes i serveis professionalitzats dirigits a persones
que pateixen addiccions —amb o sense substància— oferint una ajuda integral: biopsicosocial, laboral i penal. L’entitat disposa d’un Centre de Dia i una
Unitat de Crisi amb un equip terapèutic i assistencial.
Col·lectius destinataris: Persones en risc d’exclusió social, persones adultes que pateixen addiccions, adolescents i joves d’entre 13 i 23 anys amb
problemes d’addicions i/o amb conductes desadaptatives, i prevenció dirigida
a tots els col·lectius. A Burkina Faso, treball específic amb dones.
Missió / ideari: Ajudar en el tractament de les addiccions mitjançant la creació de dispositius professionalitzats per a la prevenció, el tractament i la reinserció sociolaboral de les persones que presenten problemes derivats del
consum de drogues. ‘Al servei de les persones’ és el lema de l’entitat.

ACTUACIONS VINCULADES A L’ÀMBIT INTERNACIONAL

➜ Projecte de Cooperació Internacional a Burkina Faso
Projecte de lluita contra la pobresa i de prevenció de la sida a través de
l’apoderament de les dones, facilitant la seva formació i inserció laboral.
Projecte subvencionat per la regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Terrassa. | www.aalba.org/alba-terrassa/
cooperacio-internacional/burkina-faso.html
8
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Associació
Atlàntida, professionals
per la interculturalitat
Vallirana 18, àtic 2a
08006 BARCELONA
Tel. 934 234 204 – 670 844 257
www.atlantida-migra.com

Persona de contacte: Montserrat Feu | presidenta
montserrat.feu@gmail.com
Àmbit d’actuació: Treball amb la immigració des de diferents àmbits: benestar social, salut, educació, cultura i món associatiu.
Col·lectius destinataris: Persones nouvingudes, professionals de diferents
disciplines.
Missió / ideari: Treballar amb una població molt diversa vers la interculturalitat.

ACTUACIONS VINCULADES A L’ÀMBIT INTERNACIONAL

➜ INTERSOCIAL
Xarxa formada per professionals del treball social de països mediterranis. Organització conjunta de col·loquis.

➜ ARIC - Association pour la Recherche Interculturelle
L’Associació Atlàntida participa als col·loquis organitzats per ARIC, entitat
amb seu a Suïssa. | www.aric-interculturel.com
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➜ Centre Francoise Minkowska de Paris
Centre de salut mental a la ciutat de París, dirigit a població culturalment
diversa. Col·laboració entre professionals en activitats d’ambdues entitats. | www.minkowska.com

➜ Seminaris de formació al Marroc
Espais de formació al Marroc organitzats conjuntament amb professionals i amb la participació de grups de Catalunya.
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Casal dels Infants
Junta de Comerç 16
08001 BARCELONA
Tel. 933 170 013
www.casaldelsinfants.org

Persona de contacte: Rosa Balaguer | presidenta
rbalaguer@casaldelsinfants.org
Àmbit d’actuació: Serveis socioeducatius, inserció laboral, acció comunitària.
Col·lectius destinataris: Persones en situació de risc d’exclusió social, dones, infants i joves.
Missió / ideari: Treballar als barris, al costat dels infants i dels joves amb
més dificultats perquè tinguin el màxim d’oportunitats. Mitjançant l’educació,
el reforç a l’escola, els espais de suport a les famílies i la formació perquè els
nens, nenes i joves superin la seva condició de partida i tirin endavant. Casal
dels Infants impulsa una estratègia específica en cooperació internacional
desenvolupant i transferint metodologies i establint un marc de treball transnacional amb les petites entitats i la societat civil del Marroc. En el món
actual les problemàtiques socials estan connectades i existeix un potencial a
transferir i desenvolupar des d’estratègies locals. Un món interconnectat on
la diversificació i la consolidació dels fluxos migratoris fa que aflorin problemàtiques socials que requereixen abordatges transnacionals.

ACTUACIONS VINCULADES A L’ÀMBIT INTERNACIONAL

➜ Casal dels Infants al Marroc
L’any 2000 l’augment d’infants marroquins als carrers de Barcelona i
l’inici d’un projecte del Casal dels Infants –en conveni amb la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)— per a l’atenció
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d’aquests menors no acompanyats, va propiciar una visita de l’entitat al
Marroc, convidada pel PNUD (Programa de les Nacions Unides per al
Desenvolupament). Aquesta visita de prospecció va permetre a l’entitat
apropar-se a la realitat associativa de Tànger i va suposar l’inici d’una
llarga col·laboració amb l’associació local DARNA, amb qui es va consolidar una plataforma d’intercanvi de coneixements i recursos. L’any 2007,
el Casal dels Infants va crear la seva delegació permanent amb seu a la
ciutat, constituïda per un equip de treball local i una directora expatriada
polivalent i compromesa amb la realitat social del país. Actualment l’entitat desenvolupa projectes a Tànger i Casablanca. |
www.casaldelsinfants.org/cat/projectes/cooperacio-marroc
Actuacions concretes al Marroc:
• Incorpora Marroc | Programa finançat per l’Obra social ‘La Caixa’ que ha
permès desenvolupar una metodologia de treball en xarxa amb deu associacions —cinc a Tànger i cinc a Casablanca— per fomentar la inserció
professional de col·lectius en situació d’exclusió social. S’han desenvolupat eines especifiques i una estratègia amb les empreses, dins el seu
marc de RSE, en col·laboració amb la CGEM (patronal marroquina).
• A
 FAK | Aliança amb el Ministeri d’Educació i la Fundació Codespa per
generar i desenvolupar un model d’educació no formal, d’iniciació professional i d’inserció laboral per a joves.
• E
 ducare | Promoció d’iniciatives d’economia social en el marc de projectes de creació de preescolars a les ciutats de Tànger i Casablanca.
• P
 RODIMA | Promoció del dret a l’educació pública de les dones i noies
joves en barris perifèrics de Tànger, prevenint l’abandonament escolar.
• T
 anjazoom | Millora de les oportunitats de participació social, ciutadana
i comunitària dels joves dels barris perifèrics de Tànger mitjançant l’impuls de l’associacionisme juvenil i la formació en mitjans audiovisuals i
en periodisme social.
• K
 ALIMAT | Millorar la cohesió social en els barris desafavorits de la ciutat
de Tànger, promovent i defensant l’exercici dels drets dels seus habitants
a través d’un dispositiu comunitari d’incidència i sensibilització.
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CEPS Projectes
Socials
Bòria 17, principal
08003 BARCELONA
Tel. 933 194 750
www.asceps.org

Persona de contacte: Xavier Puig | director
xpuig@asceps.org
Àmbit d’actuació: Gestió de projectes i de centres educatius i culturals; serveis socioeducatius, de desenvolupament comunitari, de mediació, a l’entorn
dels drets de ciutadania; projectes europeus; formació a professionals en temàtiques relacionades amb educació/cultura/social.
Col·lectius destinataris: Joves, infants, persones en situació de risc d’exclusió i/o discriminació, persones i organitzacions de l’entorn comunitari, professionals dels àmbits d’actuació.
Missió / ideari: Facilitar l’accés al capital social i cultural d’una comunitat a
les persones, mitjançant el seu apoderament, el foment de la cohesió i la
inclusió social i la lluita contra les desigualtats i les discriminacions. L’activitat desenvolupada per CEPS és múltiple, interdisciplinar i transversal. Està
centrada, preferentment, en l’educació no formal i en la innovació educativa
per a la promoció social de les persones. Cada projecte es desenvolupa a
partir de l’intercanvi de punts de vista, de diferents mètodes i formes d’intervenció. La visió internacional permet el canvi d’actituds, la creació de nous
projectes i l’aprenentatge compartit amb socis del conjunt de la UE.
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ACTUACIONS VINCULADES A L’ÀMBIT INTERNACIONAL

➜ REVES Network
(Réseau Européen des Villes & Régions de l’Économie Sociale)
Organització europea basada en l’associació entre les autoritats locals i
regionals i les organitzacions territorials de l’economia social. |
www.revesnetwork.eu/wp

➜ Servei d’informació de polítiques i programes europeus
Servei propi de l’entitat amb capacitat per impulsar, dissenyar, implementar i avaluar projectes europeus en els seus àmbits de referència.
Amb un conjunt de socis arreu d’Europa: ONG, ajuntaments, universitats,
centres de formació, centres d’investigació, consultores, etc. Compta
amb un butlletí electrònic en anglès (difusió de projectes sobre comunitat, cultura, aprenentatge i sostenibilitat: www.asceps.org/newsletter) i
organitza formacions sobre els fons europeus destinats al tercer sector.

➜ Closer – Rethinking Social Inclusion (Erasmus+ Youth)
Projecte amb l’objectiu de millorar la qualitat del treball juvenil i reforçar
les capacitats dels treballadors juvenils en el marc de la inclusió social, a
més de contribuir en la construcció d’una societat més inclusiva, despertar la consciència dels joves i el públic en general al voltant de la inclusió
social. Parteix d’una recerca realitzada als cinc països que integren el
consorci (Eslovàquia, França, Itàlia, Geòrgia i Espanya), a la qual se suma
un compendi de bones pràctiques, la formació de treballadors de joventut
a Marsella (octubre 2016), el desenvolupament d’un kit per a campanyes
contra l’exclusió i l’organització de setmanes per a la inclusió social el
juny de 2017. | www.socialinclusion.info

➜ COGAME (Erasmus+ KA2)
Projecte que busca potenciar la producció de videojocs per a l’educació i
la formació. | www.cogame.eu
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➜ DIGIJOBID (Erasmus+)
Projecte que desenvolupa mòduls d’aprenentatge obert per crear currículums interactius i digitals amb estudiants de Formació Professional,
aprenents i graduats. Utilitza una àmplia gamma de xarxes socials per
valorar les competències dels estudiants amb dos objectius: a) desenvolupar una identitat professional, i b) ajudar a processos de recerca de
feina, desenvolupant tant habilitats digitals i de presentació com utilitzant
xarxes socials de manera segura i d’acord als seus propòsits professionals. | www.digijobid.eu

➜ Talent matching (Erasmus+ KA2)
Projecte que busca promoure el desenvolupament d’un currículum formatiu internacional per a la figura del ‘Vocational Mentor’ (mentor d’orientació professional) al si de les indústries culturals i creatives. Es basa
en un enfocament de recerca i acció que prima l’experimentació i el diàleg entre diferents organitzacions culturals europees. |
talentmatchingeurope.com

➜ ICUD – Internet: Creatively Unveiling Discrimination
Projecte que busca conscienciar i explorar formes innovadores de lluita
contra la discriminació a Internet, especialment a les xarxes socials,
prestant atenció a les seves manifestacions ocultes. Respon a una necessitat urgent de dur a terme més investigacions i projectes sobre el fenomen a nivell europeu, ja que fins ara no se n’han realitzat suficients, i
aporta materials educatius a la comunitat. |
www.digitaldiscrimination.eu

➜ CARVE – Empreses contra la violència de Gènere
Projecte de conscienciació i prevenció de la violència de gènere comesa
contra les dones, a través d’una campanya europea liderada per les empreses. El propòsit del projecte és abordar a la feina la violència que pateixen les dones en la seva vida privada, amb la finalitat de trencar el tabú
d’abordar al lloc de treball la violència contra les dones. |
www.carve-daphne.eu/carve

DIRECTORI D’ENTITATS SOCIALS AMB ACTIVITAT INTERNACIONAL | 15

Colectic SCCL
Salvador 6, baixos
08001 BARCELONA
Tel. 934 425 867
colectic.coop

Persona de contacte: Esther Subias | coordinadora de projectes europeus
nousprojectes@colectic.coop
Àmbit d’actuació: Lleure creatiu i educatiu, laboratori d’innovació ciutadana,
acompanyament en la cerca de feina, projectes comunitaris i participatius.
Col·lectius destinataris: Persones en risc d’exclusió social, laboral i tecnològica; joves; persones adultes; persones de procedències diverses; entitats
socials i de l’economia social i solidària.
Missió / ideari: Treballar per la transformació social a través de la participació, l’aprenentatge i la socialització de les TIC.

ACTUACIONS VINCULADES A L’ÀMBIT INTERNACIONAL

➜ All Digital
Agrupació d’organitzacions de tota Europa que treballen en l’àmbit de
l’educació no formal per a la inclusió digital, la millora de les competències digitals dels ciutadans i la transformació digital. |
www.all-digital.org

➜ Enabling European e-Participation
Projecte realitzat l’any 2015 amb la voluntat de fomentar les oportunitats
per participar políticament a través de les eines electròniques. Projecte
cofinançat pel programa Europe for Citizens. | hwww.euparticipation.org
– www.e-participation-day.internetsocial.cat
16
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➜ YeP - Youth e-Perspectives of Migration (Erasmus+)
Programa impulsat per Telecentre Europe a través del qual els joves participants reben formació sobre fotografia digital, storytelling i ús de les
plataformes i xarxes socials. L’objectiu és adquirir noves habilitats digitals, generar capacitat per comunicar-se davant dels fets socials més
impactants, fomentar l’esperit crític i ser capaços de generar una anàlisi
objectiva i una comunicació ètica i sensibilitzadora. |
www.yep4europe.eu

➜ CODEMOB (Erasmus+)
Projecte amb l’objectiu de desenvolupar materials i impartir formació sobre programació i ús eficaç de dispositius mòbils a l’educació no formal.
Treball de dos anys de durada, a través del qual es desenvolupa material
formatiu, especialment adaptat als Telecentres i als centres educatius.
També es forma a grups de dinamitzadors i professors i es realitzen accions formatives amb la ciutadania. | www.codemob.eu
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Fundació Institut de
Reinserció Social
– IReS
Àlaba 61, 1r
08005 BARCELONA
Tel. 934 864 750
www.fundacioires.org
Persona de contacte: Natalia Valenzuela | directora tècnica
nataliavalenzuela@fundacioires.org
Àmbit d’actuació: Atenció social, psicològica i educativa de persones i col·lec
tius marginats en situació de risc social o amb dificultats econòmiques;
recerca i formació; sensibilització i incidència. L’activitat de l’entitat se centra
en quatre àmbits: inclusió, infància, violència i justícia.
Col·lectius destinataris: Persones i famílies amb dificultats econòmiques
que es troben en una situació de risc d’exclusió social, persones víctimes de
violència domèstica, acolliments i adopcions d’infants amb necessitats espe
cials, adolescents dels centres residencials d’acció educativa, penats que es
troben en una situació de risc d’exclusió social.
Missió / ideari: Realitzar accions socials innovadores i de qualitat dirigides a
les persones, que donin resposta a les problemàtiques socials emergents,
per tal d’incidir sobre els factors que generen conflictes socials i posen a una
part de la població en situació de discriminació, exclusió o risc d’exclusió
social.
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ACTUACIONS VINCULADES A L’ÀMBIT INTERNACIONAL

➜ CEP – Confederation European Probation
Organització amb l’objectiu de promoure la inclusió social de les persones que han comès delictes a través de sancions i mesures com la llibertat condicional, el servei comunitari, la mediació i la conciliació de la
comunitat. L’organització s’ha compromès a millorar la professionalitat
en aquest camp i la Fundació IReS ha contribuït des de l’inici en aquesta
línia d’intervenció. Cada tres anys se celebra una Assemblea General i
una Conferència a la qual IReS participa. Actualment, IReS forma part del
projecte LIAISE sobre prevenció de la radicalització a nivell europeu. |
www.cep-probation.org
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Fundació Pere Tarrés
- Àrea d’Inserció
Sociolaboral
Carolines 10
08012 BARCELONA
Telèfon: 934 101 602
www.peretarres.org
Persona de contacte: Ana Sesé | responsable de l’Àrea d’Inserció
Sociolaboral
asese@peretarres.org
Àmbit d’actuació: Acció social, inserció sociolaboral i formació.
Col·lectius destinataris: Persones en situació de cerca de feina, de manera
prioritària aquelles que presentin especials dificultats d’inserció.
Missió / ideari: Promoció de la persona des de l’educació, la formació i, en el
cas de l’àrea d’inserció sociolaboral, la millora de l’ocupabilitat, l’orientació i
l’acompanyament al mercat de treball.

ACTUACIONS VINCULADES A L’ÀMBIT INTERNACIONAL

➜ Euclid Network
Xarxa europea d’organitzacions que tenen com a objectiu millorar el lideratge de les entitats del tercer sector i enfortir les organitzacions de
l’economia social. Està formada per empreses socials, universitats i entitats del tercer sector. La Fundació Pere Tarrés en forma part des de fa
tres anys, mantenint un rol molt actiu tant en la redacció de projectes
conjunts com en la participació a les assemblees i trobades formatives.
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➜ Projectes Erasmus+
La Fundació Pere Tarrés hi desenvolupa quatre projectes:
• Eu3Leaders | Millora de la formació a líders d’organitzacions del tercer
sector.
• Sport Entrepreneur | Promoció de l’emprenedoria esportiva de joves
amb perfil de Garantia Juvenil.
• PLAY Sports | Promoció de l’esport com a eina per a la inclusió.
• NEET U | Nova metodologia de tutoria entre joves amb perfil de Garantia Juvenil i persones sèniors, l’entorn comunitari i innovació social.

➜ Assessorament a entitats
Assessoraments puntuals en matèria d’internacionalització: funcionament dels programes, criteris de finançament, tipus de projectes que poden realitzar entitats que s’inicien en l’àmbit internacional, qualitats i
competències de les persones que se’n encarreguen, etc.

➜ Col·laboració i cooperació amb entitats locals en matèria
d’internacionalització de l’activitat
Actualment, la Fundació Pere Tarrés duu a terme diverses col·laboracions en el marc dels projectes europeus. És habitual que organitzacions
catalanes col·laborin en la implementació de proves pilot de projectes
europeus innovadors.
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Fundació Salut i
Comunitat
Alí Bei 25, 3r
08010 BARCELONA
Tel. 932 440 570
www.fsyc.org

Persona de contacte: Alicia Molins | tècnica administrativa
alicia.molins@fsyc.org
Àmbit d’actuació: Inserció social i/o laboral, addiccions, reducció de danys,
pobresa i exclusió, dependència, prevenció i sensibilització, salut mental,
atenció a la infància i la família, promoció de les dones, violència masclista i
projecte de mobilitat europea per a joves.
Col·lectius destinataris: Gent gran, dones, persones en situació de risc d’exclusió social, infants i joves, persones drogodependents, persones sense llar,
persones amb discapacitat, persones amb vih-sida, persones recluses i ex
recluses i persones incapacitades.
Missió / ideari: Contribuir a la promoció de la salut, el benestar social i la
qualitat de vida de la comunitat mitjançant el desenvolupament de projectes
d’assistència, reinserció, investigació, prevenció, formació o consultoria, i la
creació de tot tipus de dispositius assistencials i de reinserció apropiats.

ACTUACIONS VINCULADES A L’ÀMBIT INTERNACIONAL

➜ EAPN – European Anti-Poverty Network
La seva missió és permetre que les persones que pateixen pobresa i exclusió social exerceixin els seus drets i deures i trenquin el seu aïllament
i la seva situació d’exclusió social. L’entitat és membre representant
d’EAPN a Espanya. | www.eapn.es
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➜ Eurocare – European Alcohol Policy Alliance
L’entitat participa a les assemblees i congressos d’aquesta xarxa europea
i tradueix i fa difusió de notes de premsa i d’incidència política als membres del Parlament europeu (MEPS) per tal d’aconseguir fer canvis legislatius i influir en les polítiques públiques sobre l’alcohol i reduir els riscos
associats al seu consum. | www.eurocare.org

➜ Projecte Expero4care
L’objectiu principal del projecte és crear un model estàndard per avaluar
la qualitat dels resultats d’aprenentatge en el sector sociosanitari. És el
primer model estàndard que proporciona un conjunt d’eines per investigar el valor de la formació. La Fundació Salut i Comunitat treballa juntament amb els altres socis que també aplicaran el model. |
www.expero4care.eu

➜ Projecte Picasso
Neix com a iniciativa destinada a orientar la cerca de feina de persones
que desitgin iniciar la seva trajectòria professional a Europa. Particularment, el Picasso Project s’ha centrat a Alemanya, tot i que està previst
ampliar nostres serveis cap a altres països de la Unió Europea. L’entitat
s’encarrega de facilitar les eines tècniques i personals perquè els/les
nostres candidats/es puguin trobar feina en el sector professional per al
qual han estudiat.

➜ Projecte BETRAD – Better Treatment for Aging Drug User (Erasmus+)
Es realitza una anàlisi sobre la manca de programes i tractaments especialitzats dirigits a consumidors de drogues que es van fent grans i sobre
la necessitat de formació i millora de competències per als i les professionals d’aquest àmbit d’intervenció. L’entitat recull eines i bones pràctiques i elaborarà un toolbox que permetrà adquirir habilitats i recursos
per atendre les necessitats específiques d’aquest col·lectiu. |
www.betrad.eu
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➜ Projecte ALTERNATIVE (Erasmus+)
Aliança amb l’objectiu de desenvolupar una formació professional per a
persones cuidadores informals i famílies d’acollida de gent d’edat avançada i discapacitats. Amb aquesta formació es pretén millorar la qualitat
de les cures i reduir la sobrecàrrega física i econòmica i l’estrès emocional que presenten generalment aquestes persones.

➜ Projecte Street Support (Erasmus+)
Projecte amb l’objectiu de facilitar eines i bones pràctiques a formadors
d’adults, a organitzacions i a governs locals perquè aquests puguin proporcionar oportunitats d’aprenentatge i de treball per a la població consumidora d’alcohol i drogues, així com una reducció de les molèsties
derivades del consum de drogues en espais públics. L’entitat desenvoluparà un informe nacional on es descriurà la situació del sensellarisme i
les molèsties que se’n deriven a nivell estatal, i desenvoluparà un pla pilot que després es presentarà en jornades de difusió. |
www.streetsupport.eu
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Fundació Secretariat
Gitano
Comtessa de Pardo Bazán 4-6
08027 BARCELONA
Telèfon: 932 745 582
www.gitanos.org

Persona de contacte: Carme Méndez | directora a Catalunya
carmen.mendez@gitanos.org
Àmbit d’actuació: Programes d’ocupació (ACCEDER), educació (PROMOCIONA), salut, promoció de la igualtat i dels drets de la comunitat (CALÍ), joventut, programa d’acompanyament social amb població gitana procedent d’Europa de l’Est, habitatge i cooperació internacional.
Col·lectius destinataris: Comunitat gitana.
Missió / ideari: Promoció integral de la comunitat gitana des de l’atenció a la
diversitat cultural. Cerquem la igualtat d’oportunitats, la promoció de les
persones i la transformació social.

ACTUACIONS VINCULADES A L’ÀMBIT INTERNACIONAL

➜ Participació a la Comissió Europea
La Fundació Secretariat Gitano participa en dos grups consultius de la
Comissió Europea: ‘Structured Dialogue with Experts on ESI Funds’, organitzat per la Direcció General de Política Regional i Política Urbana, i
‘Meetings with representatives of the civil society, international organisations and academics networks’, organitzat per la Direcció General de
Justícia i Consumidors.
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➜ EURoma Network
La xarxa European Network on Social Inclusion and Roma under the
Structural and Investment Funds promou l’ús de fons europeus per aconseguir la inclusió social del poble gitano. Secretariat Gitano actua com a
secretaria tècnica de la xarxa. La xarxa, en funcionament des de 2008,
aglutina a administracions públiques de quinze estats membres i compta
amb la participació de la Comissió Europea. | www.euromanet.eu

➜ Projecte pilot de seguiment del National Roma integration Strategies
(NRIS)
L’objectiu d’aquest projecte pilot finançat per la Comissió Europea és
contribuir a enfortir els mecanismes de seguiment del National Roma
Integration Strategies (NRIS) per part de la societat civil gitana de vint-iset estats membres.
La Fundació Secretariat Gitano també ha participat en altres experiències
internacionals que no es troben actives actualment:
• Elaboració d’un model de transferència d’ocupació de la població gitana del Programa Acceder al sud d’Itàlia (2014-2015)
• Xarxa d’aprenentatge del Fons Social Europeu: ‘Reforçar l’aprenentatge
de les polítiques per a la inclusió dels gitanos’ (EURoma+) (2013-2015)
• NET-KARD. Cooperació i intercanvi de xarxes entre actors clau contra
la discriminació gitana (2012-2014) |
www.gitanos.org/romania/informacion/net_kard_project.html.en
• ‘Roma families get involved’, desenvolupament d’una metodologia
transnacional per treballar amb famílies gitanes per aconseguir l’èxit
dels seus fills en l’educació (2013) | www.gitanos.org/que-hacemos/
areas/international/roma_families_get_involved.html
• ‘What’s Working’, promoció de la integració de la població gitana a través de l’educació (2011-2013)
• EMPOW-AIR, Empowering Women Against intimatate partnership violence in Roma Communities (2011-2013)
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Fundació SER.GI
Pl. Lluís Companys 12
17003 GIRONA
Telèfon: 972 213 050
www.fundaciosergi.org

Persona de contacte: Isabel Lozano | gerent
isabellozano@fundaciosergi.org
Àmbit d’actuació: Inserció laboral de joves, formació, habitatge social, intervenció socioeducativa dins i fora dels centres escolars, plans d’acollida inclusió i igualtat d’oportunitats...
Col·lectius destinataris: Infants i joves, famílies, dones, persones en risc
d’exclusió social, persones immigrades i minories ètniques.
Missió / ideari: Millorar la qualitat de vida dels grups o minories que es troben amb dificultats en el seu desenvolupament personal, familiar o social. La
Fundació SER.GI considera que les causes de les situacions d’exclusió són
degudes a dinàmiques socials que cal canviar. Per aconseguir aquest objectiu, prioritza la realització de projectes socioeducatius, la sensibilització de
l’opinió pública, la formació dels professionals i l’impuls i col·laboració amb
altres entitats i amb l’administració pública. Les nostres actuacions incideixen en l’autonomia de les persones, millorant les seves competències i habilitats socials. L’entitat també treballa per reduir les discriminacions i les desigualtats socials i educatives.
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ACTUACIONS VINCULADES A L’ÀMBIT INTERNACIONAL

La Fundació SER.GI participa activament en la Comissió d’Internacionalització d’ECAS i, si bé en l’actualitat no desenvolupa projectes a l’exterior, està
oberta a formar part d’espais de treball, projectes i aliances d’abast internacional, específicament a nivell europeu.
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Insercoop
Muntanya 1, local 3
08901 L’HOSPITALET DEL
LLOBREGAT
Telèfon: 932 324 111
www.insercoop.com

Persones de contacte:
Xavier Orteu | director general
xorteu@insercoop.com
Francesca Maria Errico | directora tècnica
francesca@insercoop.com
Àmbit d’actuació: Orientació i desenvolupament social i professional, formació a mida, serveis a empreses, gestió integral de dispositius d’inserció sociolaboral, suport i assessorament/supervisió a personal tècnic d’inserció i
acció comunitària, internacionalització.
Col·lectius destinataris: Persones en situació o risc d’exclusió social, dones,
joves, persones immigrades, persones aturades de llarga durada, persones
aturades majors de 45 anys, persones privades de llibertat, ex-toxicòmans.
Missió / ideari: Facilitar l’accés al món del treball a aquelles persones amb
més dificultats. Entitat especialitzada en el foment de l’ocupació tot garantint
la seva accessibilitat a les persones, especialment a aquelles en risc o situació d’exclusió social, sempre oferint-los un espai de confiança, tenint en
compte la seva història i perspectiva, realitzant un acompanyament d’acord a
les seves pròpies decisions.
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ACTUACIONS VINCULADES A L’ÀMBIT INTERNACIONAL

➜ Community bonding for sentenced people supervision
Programa amb els següents objectius:
1) obtenir un mapa a nivell europeu sobre la realitat de les cooperatives
que treballen en l’àmbit de justícia, concretament amb persones que es
troben en situació de tercer grau o complint mesures penals alternatives
i conèixer les seves experiències i vincles amb les institucions peniten
ciàries.
2) promoure l’intercanvi de bones pràctiques i l’aprenentatge mutu.

➜ Open – Offenders Pathways to Employ National Network
Projecte d’intercanvi de bones pràctiques entre professionals de l’àmbit
de justícia amb l’objectiu de conèixer la realitat d’altres països respecte a
les mesures penals alternatives i el sistema judiciari.

30

| DIRECTORI D’ENTITATS SOCIALS AMB ACTIVITAT INTERNACIONAL

Plataforma
Educativa
Garrotxa 7
17006 GIRONA
Telèfon: 972 40 54 54
www.plataformaeducativa.org

Persones de contacte:
Marta Cid | directora executiva
mcid@plataformaeducativa.org
Irene Kopetz | responsable de projectes europeus
idea@plataformaeducativa.org
Àmbit d’actuació: Educació social a la infància i l’adolescència, serveis assistencials, residencials i laborals per a persones amb diversitat funcional, acolliment en família i recerca de famílies acollidores, orientació i suport a les
famílies i formació especialitzada, itineraris d’inserció sociolaboral per a
persones en risc d’exclusió social, participació i voluntariat, cooperació internacional, mediació, recerca i resolució de conflictes per la millora de la convivència i la prevenció.
Col·lectius destinataris: Infants i adolescents, persones amb discapacitat
intel·lectual, dones, famílies, persones en situació de risc d’exclusió social.
Missió / ideari: Realitzar fins d’interès general, en el camp de l’acció social
vers les persones, principalment en risc d’exclusió, i establir acords de col·
laboració amb entitats anàlogues amb les quals poder desenvolupar un treball conjunt.
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ACTUACIONS VINCULADES A L’ÀMBIT INTERNACIONAL

➜ Participació en xarxes europees i internacionals
Plataforma Educativa participa de les següents xarxes:
• Eurochild | www.eurochild.org
• Fice - Internacional Federation of Educative Communities |
www.ficeinter.net
• EASPD – European Association of Service Providers for Persons with
Disabilities | www.easpd.eu
• RELAF – Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar |
www.relaf.org

➜ Together against violence (Programa Daphne)
Projecte enfocat a la prevenció de casos de violència d’infants i joves
d’entre 14 i 18 anys en centres residencials a Bulgària, Àustria i Espanya
(2012-2014).

➜ Intercanvi d’experiències en l’àmbit residencial
(Erasmus+ K1 Mobilitat de treballadors)
Projecte amb l’objectiu de conèixer la metodologia de treball d’altres entitats europees i intercanviar experiències i bones pràctiques. La col·laboració va ser entre Plataforma Educativa, una entitat austríaca i una
entitat alemanya i va consistir en una trobada de professionals de les
entitats a Alemanya el juny de 2015 i a Àustria el juny de 2016.

➜ Be the change (Erasmus+ K1 Mobilitat de joves)
Trobada internacional de joves extutelats de diferents països desenvolupada l’agost de 2016 amb l’objectiu de per compartir experiències i desenvolupar activitats lúdiques i formatives.
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➜ ABEONA (Programa Erasmus+ K2 Associacions estratègiques)
Projecte de capacitació professionals de l’àmbit residencial per tal que
puguin donar un millor suport als joves que atenen en el seu procés d’integració laboral (2015-2017). | www.abeona-project.com

➜ AUDE (Erasmus+ K2 Associacions estratègiques)
Programa de mentoria orientat a millorar els resultats acadèmics de joves tutelats (2016-2018).

➜ Implementing Inclusion in schools (IIIS) (Erasmus+ K2 Associacions
Estratègiques)
Desenvolupament d’un procés de coaching transnacional en escoles ordinàries i especials per tal que millorin el seu procés d’inclusió d’infants
amb discapacitat (2016-2019).
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Probens. Promoció
i Benestar
Sant Rafael 10 (local esq.)
08001 BARCELONA
Telèfon: 934 414 105
www.probens.org

Persona de contacte: Montse Ros | presidenta
montse@probens.org
Àmbit d’actuació: Inserció laboral, serveis socioeducatius per a joves, formació, assessoria jurídica i projectes de mobilitat europea per a joves.
Col·lectius destinataris: Joves, dones, ciutadans immigrats, persones en situació de risc d’exclusió, persones aturades de llarga durada.
Missió / ideari: Treballar per la inserció de persones amb dificultats socials,
a partir dels programes de l’entitat i serveis d’intervenció en els àmbits de
formació, educació, ocupació, habitatge, assessorament jurídic, acollida i suport tècnic a altres organismes.

ACTUACIONS VINCULADES A L’ÀMBIT INTERNACIONAL

➜ REIN – Réseau Européen pour l’Insertion Sociale et profesionnelle des
Personnes Défavorisées
Xarxa ad hoc registrada a Bèlgica que desenvolupa projectes per afavorir
la inserció sociolaboral. En formen part organitzacions no lucratives, empreses, ajuntaments, i particulars, entre d’altres. Probens hi participa
des de fa 20 anys i en fa 15 que l’entitat és membre de la Junta Directiva.
Probens actua com a dinamitzadora i informadora per a la resta de membres. | www.rein-network.eu
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➜ Projecte Leonardo
Programa europeu centrat en desenvolupar competències formatives i
educatives amb l’objectiu de crear mà d’obra qualificada. Probens hi ha
participat fins al 2015 realitzant intercanvis de bones pràctiques i de promoció d’altres realitats. A dia d’avui, no s’han aprovat més projectes a
causa de l’alta competitivitat europea, tot i que s’han fet sol·licituds.

➜ Programa de mobilitat europea amb joves alemanys
Probens actua d’intermediària d’un projecte europeu que permet a joves
alemanys en situació de vulnerabilitat social realitzar pràctiques a empreses locals durant els dos mesos que estan a Barcelona.

➜ Programa de mobilitat europea de joves catalans
El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona la mobilitat de joves que
no treballen ni estudien i que es troben inscrits al programa de Garantia
Juvenil. Les pràctiques no són remunerades, però els joves tenen tots els
costos coberts. Actualment, s’han enviat tres grups a Alemanya i Itàlia.

➜ Assessorament puntual a altres entitats en matèria
d’internacionalització
Probens ha assessorat altres entitats en qüestions com: funcionament
dels programes internacionals, criteris de finançament, tipus de projectes que poden realitzar entitats que s’inicien en l’àmbit internacional,
qualitats i competències de les persones que s’encarreguen, entre d’altres.
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ProHabitatge
Consell de Cent 254, 2n 2a
08011 BARCELONA
Tel. 934 534 019
www.prohabitatge.org

Persona de contacte: Carolina Pallàs | presidenta
cpallas@prohabitatge.org
Àmbit d’actuació: Dret a l’habitatge, programes per afavorir la inclusió residencial, mediació, convivència, inclusió residencial, habitatges d’inclusió i
supervisats. Foment de l’autonomia i acompanyament en la definició i desenvolupament de processos vitals.
Col·lectius destinataris: Persones i famílies en situació d’exclusió residencial amb necessitat d’assessorament sobre l’accés a l’habitatge i els programes d’habitatge –amb o sense acompanyament— i de suport socioeducatiu.
Dones en situació de violència masclista i els seus infants a càrrec.
Missió / ideari: Prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a
Catalunya. Des d’una perspectiva de Drets Humans, facilitar l’accés a l’habitatge a famílies i persones en situació d’exclusió residencial, proporcionar
serveis residencials i d’acompanyament social i fomentar les capacitats i
l’autonomia de les persones usuàries.

ACTUACIONS VINCULADES A L’ÀMBIT INTERNACIONAL

➜ FEANTSA – Federació Europea d’Organitzacions Nacionals
que Treballen amb Persones Sense Llar
Creada al 1989 com a organització no governamental europea per prevenir i pal·liar la pobresa i l’exclusió social de les persones amenaçades de
perdre l’habitatge o persones sense llar. FEANTSA compta amb 130 orga36
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nitzacions membres –Arrels Fundació n’és soci de ple dret des del 2005—
i treballa en més de 30 països europeus. ProHabitatge és membre de ple
dret al Consell d’Administració i fou el representant espanyol al Consell
d’Administració entre 2004 i 2006. També forma part del Grup de Treball
d’Experts per al Dret a l’Habitatge. | www.feantsa.org

➜ ‘Participation des usagers: partager les practiques en Europe’
(Projecte Grundvig europeu)
Projecte d’intercanvi i aprenentatge professional els anys 2011 i 2012 desenvolupat de manera conjunta amb les següents organitzacions: FNARS
Bretagne (França), Université Lucien Blaga (Romania), Cooperativa Sociale Progetto Tenda (Itàlia) i Asbl Emmaüs (Bèlgica). S’hi va reflexionar
sobre la participació i el paper dels usuaris dels projectes i en el dia a dia
de les entitats. Fruit d’aquest treball, es va desenvolupar el Pla de Participació de l’entitat.

➜ ‘Housing First in Europe’ (Projecte Grundtvig europeu)
Projecte d’intercanvi i aprenentatge professional els anys 2012 i 2013 desenvolupat de manera conjunta amb les següents organitzacions: Fonds
Soziales Wien (Àustria), Turning Point Scotland (Escòcia), FNARS France
(França). Va suposar el coneixement del model Housing First com a alternativa del model d’intervenció al sensellarisme d’escala i la possibilitat
de conèixer la implementació d’aquest model a diferents ciutats europees i de reflexionar sobre la viabilitat del mateix al nostre país. Per altra
banda, va facilitar el replantejament de la metodologia d’intervenció als
projectes de l’entitat, adoptant elements metodològics del Housing First
en la seva pràctica.
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Quilòmetre Zero
Eivissa 12, 5è 1a
43005 TARRAGONA
Tel. 608 685 581
www.quilometrezero.cat

Persona de contacte: Aurora Pérez | coordinadora del Projecte Rossinyol
aqzeroprojects@gmail.com
Àmbit d’actuació: Integració social d’infants i joves en risc d’exclusió social a
través del treball voluntari.
Col·lectius destinataris: Joves i infants en situació de risc d’exclusió social.
Missió / ideari: Mentoria social i voluntariat com a eines per a la inserció
social d’infants i joves en risc d’exclusió social. L’entitat vol apropar els seus
projectes a la societat treballant en xarxa.

ACTUACIONS VINCULADES A L’ÀMBIT INTERNACIONAL

➜ The Nightingale Mentoring Network
Entitat que engloba tots els Projectes Rossinyol –estudiants universitaris
que fan de mentors a infants i joves— que es realitzen als diferents països, dins i fora d’Europa. Aquesta xarxa permet la comunicació i la coordinació entre les entitats que en formen part i organitza conferències on
posar en comú les diferents experiències. |
www.nightingalementoring.org
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Sant Joan de Déu
Serveis Socials
Barcelona
Creu dels Molers 21-23
08004 BARCELONA
Telèfon: 933 012 793
www.sensellarsjd.com
Persona de contacte: Laura Guijarro | secretaria tècnica
laura.guijarro@bcn.ohsjd.es
Àmbit d’actuació: Persones sense llar, comunicació i incidència.
Col·lectius destinataris: Persones sense llar i en situació d’exclusió residencial.
Missió / ideari: Acollir i atendre a persones en situació de necessitat així com
acompanyar-les respectant la seva dignitat, cuidant-les i promovent la seva
qualitat de vida.

ACTUACIONS VINCULADES A L’ÀMBIT INTERNACIONAL

➜ FEANTSA – Federació Europea d’Organitzacions Nacionals
que Treballen amb Persones Sense Llar
Creada al 1989 com a organització no governamental europea per prevenir i pal·liar la pobresa i l’exclusió social de les persones amenaçades de
perdre l’habitatge o persones sense llar. FEANTSA compta amb més de
130 organitzacions membres i treballa més de 30 països europeus. Sant
Joan de Déu Serveis Socials és actualment el representant espanyol al
Consell administratiu de FEANTSA. | www.feantsa.org
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➜ Housing First Hub
Grup d’organitzacions, entitats publiques i fundacions que treballen plegades per ampliar el model Housing First arran d’Europa. S’impulsen
seminaris, formacions, recerques, publicacions i accions d’incidència
política. | www.housingfirsteurope.eu

➜ Institute of Global Homelessness
Es tracta de la primera organització que s’enfoca en el fenomen del sensellarisme de manera global, posant èmfasi en les persones que viuen al
carrer o en albergs. Fa incidència de manera directa i dona serveis directes a les persones sense llar. | www.ighomelessness.org
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Suara Cooperativa
Ronda de la Universitat 22B
08007 BARCELONA
Telèfon: 932 547 690
www.suara.coop

Persona de contacte: Sergi Morales | director executiu de Serproen
sergimoralesd@suara.coop
smorales@serproen.cl
Àmbit d’actuació: Educació i formació (escoles bressol, escoles d’adults, formació ocupacional), serveis socials (dones, famílies, infants, joves), benestar
personal i promoció de l’autonomia (serveis a la llar, a persones grans i persones amb necessitats de suport), i ocupació i treball.
Col·lectius destinataris: Persones en situació de risc d’exclusió social, dones, infants, joves, adults, gent gran.
Missió / ideari: Transformar l’entorn social, millorant la realitat de les persones mitjançant serveis de qualitat arrelats al territori, que promoguin el seu
benestar i creixement, des d’un projecte empresarial cooperatiu. Suara és
una entitat innovadora, propera, participativa i socialment responsable.

ACTUACIONS VINCULADES A L’ÀMBIT INTERNACIONAL

➜ Implantació a Xile – Adquisició de l’empresa SERPROEN
Estudi de mercat i implantació a Xile per atendre les necessitats de gent
gran a nivell domiciliari i residencial. Adquisició de l’empresa Serproen i,
actualment, prestació de serveis d’atenció domiciliaria i residència pròpia
per a gent gran a Santiago de Xile. | www.serproen.cl
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SURT. Fundació de
Dones, Fundació
Privada
Guàrdia 14, baixos
08001 BARCELONA
Telèfon: 933 428 380
www.surt.orgg
Persona de contacte: Sira Vilardell Canal | directora general
sirav@surt.org
Àmbit d’actuació: Empoderament econòmic (programes integrals d’inclusió
i inserció, emprenedoria i economia social i solidaria amb perspectiva de gènere), empoderament personal (serveis i programes d’atenció a dones en
situació de violència, programes d’inclusió sociolaboral, dones víctimes de
tràfic per l’explotació), empoderament comunitari (participació social, programes de desenvolupament comunitari) i empoderament social (recerca
social i de gènere, consultora de gènere).
Col·lectius destinataris: L’activitat de la Fundació SURT s’enfoca prioritàriament a les dones, molt especialment a aquells grups i persones que es troben en una situació de major vulnerabilitat (dones en situació de risc d’exclusió social i laboral, dones que pateixen/han patit situacions de violència i
dones víctimes de tràfic per a l’explotació, dones migrades, famílies monomarentals).
Missió / ideari: La Fundació SURT vol ser un projecte socialment transformador, compromès amb les dones en el seu esforç per construir una societat
amb equitat de gènere, lliure de violències masclistes, en la que tots els treballs, remunerats i no remunerats, estiguin assumits al marge de les identitats de gènere, i en la que les tasques de sosteniment de la vida –tasques de
cura— siguin una responsabilitat col·lectiva, visibles i revalorades en tots els
àmbits. Des d’aquesta perspectiva, SURT s’ubica en l’ampli i divers teixit dels
feminismes, dels que incorpora conceptes i enfocaments diversos, que sostenen els seus posicionaments. Amb aquesta visió, SURT treballa per a fer
efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i eradicar les
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discriminacions per raó de sexe promovent l’equitat de gènere, l’apoderament de les dones, la seva autonomia i el seu lideratge, des d’una visió integral que inclou les diferents dimensions de l’apoderament: econòmic, personal, comunitari, social i polític.

ACTUACIONS VINCULADES A L’ÀMBIT INTERNACIONAL

➜ WAVE – Women Against Violence Engagement
Projecte de recerca (2014-2016) coordinat per l’entitat catalana NOTUS
que ha contribuït a l’intercanvi d’expertesa i a la cooperació en matèria
d’abordatge de la violència masclista entre organitzacions de la societat
civil d’Itàlia, Espanya i Turquia, especialment amb l’objectiu de millorar la
intervenció a Turquia. Finançat pel programa Civil Society Dialogue de la
Unió Europea i la República de Turquia. | www.civilsocietydialogue.org/
project/wave-women-violence-engagement

➜ GIRL – Gender Interventions for the Rights and Liberties of Women and
Girls victims of trafficking for sexual explotation
Projecte de recerca (2014-2016) coordinat per l’entitat romanesa Centrul
Parteneriat pentru Egalitate. L’objectiu central del projecte és conèixer
amb major profunditat el tràfic de dones romaneses per a l’explotació
sexual i introduir la perspectiva de gènere en l’atenció a les víctimes. Es
du a terme a l’Estat espanyol, Romania i Itàlia. Finançat pel Programa
Europeu ISEC. | www.girl-project.eu

➜ Social Services in Support of Roma Women and Children for a Life Free
of Violence
Projecte europeu (2015-2016) desenvolupat a Bulgària, Grècia i l’Estat
espanyol. L’objectiu és millorar l’atenció que reben les dones gitanes que
es troben en una situació de violència masclista. Les principals activitats
són la realització d’una recerca i de formació a professionals.
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➜ Alternative Future
L’objectiu del projecte (2015-2017) és l’empoderament de nois i noies tutelades per tal de que puguin recuperar-se de possibles situacions de
violència viscudes i projectar un futur lliure de violències. Coordinat per
la Fundació SURT, el projecte compte amb un parteneriat configurat per
cinc organitzacions a Alemanya, Àustria, Bulgària, Escòcia i Itàlia. Finançat per la Unió Europa, sota el programa REC 2014-2020. |
www.alternativefuture.eu

➜ MOVE ON Migration and Gender. Vocational and Educational Counselling
Projecte (2015-2017) coordinat per IARS International Institute del Regne
Unit i amb la participació d’entitats d’Alemanya, Grècia, Itàlia i Polònia.
L’objectiu del projecte és desenvolupar les competències de les i els professionals per a la formació, l’orientació i la inserció laboral de les persones migrades, des d’una sensibilitat de gènere i una perspectiva intercultural. Finançat per la Unió Europea, sota el programa REC 2014-2020.

➜ WE GO! Women Economic Independence and Growth Opportunity
Projecte (2016-2018) coordinat per ActionAid International Italia, amb la
participació d’entitats de Xipre, Itàlia, Regne Unit, Grècia, Suècia, Bulgària i Espanya. L’objectiu principal del projecte és promoure l’empoderament econòmic de les dones en situacions de violència masclista en
l’àmbit de la parella, mitjançant la formació de professionals dels centres
i serveis de suport a les víctimes, i la creació d’alternatives de promoció
de l’autonomia econòmica. Finançat per la Unió Europea, sota el programa REC 2014-2020. | www.wegoproject.eu

➜ Empowering Roma Communities to prevent gender-based violence
Projecte local (2016-2017) que té com a objectiu principal sensibilitzar,
formar i empoderar professionals gitanes perquè siguin agents actives
en el foment de la igualtat de gènere i la prevenció de la violència masclista en el si de les comunitats gitanes. Finançat per l’Open Society
Foundations. | www.surt.org/empow-air
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➜ Building a safety net for migrant and refugee women
Projecte (2016-2018) coordinat pel Centre de recerca d’Igualtat de Gènere
KETHI (Grècia) i amb un parteneriat format per altres entitats de Grècia i
Itàlia. El projecte té com a objectiu millorar la prevenció i l’abordatge de
la violència masclista vers les dones migrades i refugiades, i desenvolupa
accions de recerca, coordinació, formació a professionals i sensibilització
i incidència política. Finançat per la Unió Europea, sota el programa REC
2014-2020. | www.diotima.org.gr/?p=2875&lang=en
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