Xarxa relacional - Altres recursos

Projecte Entre Tothom

Entre Tothom és un projecte creat amb la voluntat de poder oferir espais de
col·laboració i participació des d’una visió i projecció comunitària.

El seu principal objectiu és potenciar o incorporar el treball social comunitari,
a través de la coordinació amb
la Xarxa
d’Inclusió Social, com a eina per treballar la relació amb l’entorn, la xarxa
social de l’individu, així com la implicació en la vida social i comunitària de la
ciutat.

A qui va dirigit:

A persones usuàries de la xarxa de serveis socials municipals amb les que,
mitjançant el pla de treball establert, es consideri positiva i beneficiosa la
seva vinculació amb una entitat de la xarxa d’inclusió social, a través de la
qual pugui millorar i ampliar la seva xarxa social i relacional, així com aportar
els seus coneixements i habilitats, fomentant i establint una relació basada en
la col·laboració mútua.

A entitats de la xarxa d’inclusió social, les quals a través dels seus projectes,
activitats i campanyes ofereixin aquests espais de col·laboració i participació.

Les persones que accedeixen al projecte, se'ls fa una entrevista personal,
participen d'una sessió grupal i finalment se'ls deriva a una entitat on podran
dur a terme una col·laboració. Finalitzat aquest procés previ i d'activitat, es fa
una valoració de totes les parts implicades.
El projecte Entre Tothom està finançat per la Regidoria d'Acció Social i
gestionat per la Fundació Apip-Acam.

Dades de contacte

Adreça:
C/ Vic, 16.

Barri:
Vic Remei

Telèfon:
93 875 25 07
Correu electrònic :
entretothom@ajmanresa.cat
Horari d'atenció al públic :
De dilluns a divendres de 10:00 a 14:30h

Agent Promotor (per a més informació)
Nom :
Fundació Apip-Acam
Adreça:
carrer Paloma 21-23
Barcelona
Telèfon:
93 317 16 14
Horari d'atenció al públic :
de dilluns a divendres de 9-15h
de dilluns a dijous de 16-18h
Més informació :
www.fundacioapipacam.org
Correu electrònic :
fundacioapipacam@fundacioapipacam.org

Dades complementàries
Àmbit territorial del recurs :
Municipal
Districte:

Ciutat
Col·lectius destinataris :
Joves, Persones adultes (+de 30), Persones aturades, Ciutadania en
general, Dones, Persones immigrades, Persones discapacitades
Requisits:
Les persones que participen d'aquest projecte han estat derivades pels
diferents equips de Serveis Socials que treballen a la ciutat.
Preu:
gratuït

