CONVOCATÒRIA 2020 D’ACCIÓ SOCIAL
PROJECTES SELECCIONATS
ONG o Fundació

Projecte

ABDEM Associació Balear d’Esclerosi Múltiple

Projecte de neurorehabilitació física i cognitiva
mitjançant l’ús de la informàtica i la realitat virtual
per a persones amb esclerosi múltiple

ADIBA

Programa d’educació diabetològica organitzada en
colònies d’estiu per a nins i joves

AEMIF Associació d’Esclerosi Múltiple d’Eivissa
i Formentera

Programa de fisioteràpia per a afectats d’esclerosi
múltiple i/o altres malalties neurodegeneratives

ALAS Associació de Lluita Anti-Sida de les
Balears

Servei de valoració, orientació, atenció i seguiment
psicosocial a persones afectades pel VIH-Sida

ALCER Illes Balears

Programa per a la promoció d’hàbits de vida
saludables en les persones amb malaltia renal
crònica

Amadiba

Projecte d’inclusió real per a nins amb discapacitat
intel•lectual i alteració greu de la conducta

Amadip Esment Fundació

Servei de promoció de l’autonomia per a menors de
7 a 16 anys amb trastorn del desenvolupament

APNEEF Associació de Persones amb
Necessitats Especials d’Eivissa i Formentera

Programa de tractament, (re)habilitació i prevenció
per a nins/nines i joves amb necessitats especials

Aproscom Fundació

Adquisició d’equipament informàtic per a la millora
de l’eficàcia en la gestió del servei de suport a
l’habitatge

ASDICA

Projecte de caràcter socioeducatiu adreçat a joves
amb discapacitat intel•lectual

ASNIMO

Concessió de beques menjador i transport per
a famílies en situació de vulnerabilitat social i
subministrament de productes d’higiene

Associació La Sonrisa Médica

Programa Pallassos d’Hospital a l’ Hospital
Universitari Son Espases
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Associació per a la rehabilitació d’accidentats
cerebrals de Balears

Programa de promoció de l’autonomia en el
domicili per a persones amb dany cerebral adquirit

Associació Zaqueo

Menjador social i servei d’higiene per a persones
sense sostre ni suport familiar en risc d’exclusió
social

Aspanadif

Lavacar Solidari - Projecte d’ocupació per a
persones amb discapacitat a través d’un rentador de
cotxes ecològic

Aspanob

Programa d’acollida i suport psicosocial als nins i
nines malalts de càncer i les seves famílies

ASPAYM Balears

Servei transversal de suport a la discapacitat,
basada en la participació i animació comunitària

ASPROM

Millora de l’equipament dels habitatges tutelats

Associació Espanyola Contra el càncer - Junta de
Balears

Serveis complementaris de fisioteràpia i nutrició
adaptats als pacients amb càncer per millorar la
seva qualitat de vida

Associació Estel de Llevant

Programa d’orientació i inserció laboral per a
persones afectades per malaltia mental

Can Gazà, Institut contra l’Exclusió Social

Atenció integral a homes exalcohòlics i
extoxicòmans sense suport social, econòmic i
familiar, malalts de distint grau als quals s’impedeix
d’accedir al mercat laboral ordinari

Càritas Diocesana d’Eivissa

Programa de suport a persones sense recursos
basat en itineraris de seguiment i acompanyament

Casa de la Milagrosa

Projecte d’adequació de l’explotació agrícola de Ses
Oliveres per a la creació de llocs de treball dins del
col•lectiu de persones amb discapacitat intel•lectual

Centre Mater Misericordiae

Programa d’envelliment saludable per a persones
amb discapacitat intel•lectual

Fundació d’ajuda integral a les persones MontiSion Solidària

Nou Espai Monti-Sion Solidària
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Fundació Deixalles

Tenim cura de la vida. Itineraris prelaborals per
a col•lectius vulnerables, que realitzen activitats
lligades a la recuperació de residus

Fundació IRES

Projecte d’atenció a famílies amb menors a càrrec
en situació de vulnerabilitat econòmica, familiar o
social

Fundació Natzaret

Projecte “Espai Solidari”, que ofereix a joves tutelats
i extutelats un servei d’inserció i orientació laboral i
un taller pràctic

Fundació Patronat Obrer de Sant Josep

Prepara’t per a la inserció. Cursos de prevenció en
riscos laborals per facilitar la inserció laboral

“Reduïm la bretxa digital de les persones amb
Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de discapacitat”- Equipament de l’aula d’informàtica
Menorca
per al desenvolupament de la formació professional
per a l’ocupació
Fundació Pere Tarrés

Projecte d’activitats de temps lliure per a infància
en situació de vulnerabilitat social

Fundació Projecte Home Balears

Programa transversal per introduir l’enfocament de
gènere en els diferents programes de l’entitat
i reforçar el procés de rehabilitació i la futura
inserció de les dones

Fundació Projecte Jove

Servei de dinamització per a joves en procés de
deshabituació

Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials
Mallorca

Curs de cuidadors/es per a persones en situació de
dependència

Fundació Tutelar Demà per a persones amb
trastorn mental greu

El projecte inclou el lloguer de pisos per
destinar- los a persones amb trastorn mental greu
necessitades d’una llar

Fundació Aldaba

Centre diürn i polivalent per atendre persones en
situació d’exclusió social

Fundació Aspace Baleares

Programa d’activitats d’oci i respir en entorns
comunitaris per a persones amb paràlisi cerebral
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Fundació de Solidaritat Amaranta

Projecte de suport a l’emergència social per reduir
els factors de vulnerabilitat social de dones en
situació de necessitat

Fundació Diagrama Intervenció Psicosocial

Projecte d’intermediació empresarial per a joves en
risc d’exclusió social

Fundació Rana

Programa de prevenció de l’abús sexual infantil

Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül

Projecte de suport a joves amb fracàs escolar i risc
d’abandonament per promoure la seva inclusió en
el sistema educatiu

Treball Solidari

Projecte d’integració sociolaboral per a
l’autoocupació de dones en situació de
vulnerabilitat
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