Convocatòria 2016
Ajuda econòmica a col·lectius en
risc d'exclusió social

El Patronat de La Fundació Bizcabar ha resolt, en la seva reunió del mes de juny, la segona
Convocatòria d’ajuts a col·lectius en risc d’exclusió social.
Hi han participat 144 entitats amb projectes desenvolupats al municipi de Barcelona i actuant en
àmbits molt diversos: gent gran, infància, joventut, toxicomanies, exreclusos, suport a malalts
i famílies, persones amb discapacitat, persones amb trastorns mentals, violència de gènere...
Des de la Fundació Bizcabar volem agrair la vostra participació en aquesta segona convocatòria
d'ajuts. Valorem molt positivament els projectes i feina que dueu a terme, per això us donem les
gràcies per explicar-nos-els i us encoratgem a seguir fent-nos arribar les vostres propostes.
Aquestes són les entitats i projectes guanyadors dels ajuts econòmics de la Convocatòria 2016.

Entitat

Nom del projecte

Àmbit d’actuació

Acció Social Montalegre

Atenció primària i domiciliaria a
famílies del Raval

Persones en situació
de pobresa extrema

Associació ACIDH

Estira del fil, teatre sense límits

Persones amb intel·ligència límit

Associació de dones
Ca l’Aurèlia

Ajuda integral contra la
violència de gènere

Violència de gènere

Associació Estel Tàpia

Viaranys per a la inserció
social i laboral

Malaltia mental, ex toxicòmans,
violència de gènere, exreclusos

Associació L’Hora de Déu

Atenció a persones en risc
d’exclusió social

Persones sense llar i en risc
exclusió

Associació Raval en Acció

La força de l'educació

Infància, joventut, immigració

Fundació Banc de Recursos

Pont alimentari: menys malbaratament,
més solidaritat

Persones en situació de pobresa

Fundació Can Pedró

Petits dinars

Infància i joventut

Fundació el Xop

Creació Sala Multisensorial

Discapacitat física o intel·lectual
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Fundació Mambré

Servei d’Inserció Laboral

Persones sense llar

Fundació Nexe

Una oportunitat pels infants
amb pluridiscapacitat
i les seves famílies

Discapacitat física o intel·lectual

Fundació Privada FICAT

Projecte d’ampliació i consolidació del
Servei Sociojurídic

Immigrants, menors sols,
exreclusos, dones

Fundació Provea

La tutela: atenció integral a persones grans
amb trastorns mentals i dependència

Persones grans

Fundació Roure

Centre de dia per a gent gran

Gent gran

Fundació Servei Solidari

Rossinyol Barcelona: projecte de mentoria
en el lleure per a l’èxit educatiu

Infància, joventut, immigració

Fundació Taller de Músics

Taller obert

Diversos col·lectius

Fundació Vicki Bernadet

El PAD: el programa d’abusos sexuals i
persones amb discapacitat

Discapacitat i abusos sexuals

Obra Mercedària

Servei d'atenció i acolliment
a exreclusos

Exreclusos
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