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Amb el suport de...

Parròquies de la Mare de Déu de Port i Sant Bartomeu

Número d’inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya: 2000
Número de Cens d’entitat de Voluntariat: 1574
Número de registre d’entitats Juvenils: 3317

QUI SOM?

PROJECTES

MANS A LES MANS som una fundació

EL SUBMARÍ

sense ànim de lucre nascuda l’any 2004
per obrir oportunitats a infants i joves en
situació de vulnerabilitat a través de l’EDUCACIÓ i la FORMACIÓ amb la voluntat

President Josep Hortet

Equip humà

d’acompanyar-los i també a les seves famílies en aquesta etapa. Ens trobem en els
barris de la Marina de Port i Maina del Prat
Vermell (districte Sants-Montjuïc) que destaquen per un alt nivell d’abandonament
escolar i baix nivell d’estudis respecte la
resta de la ciutat de Barcelona.

Infants

ǀ 6—14anys

BON PORT

25 places.

50 places.

Vols un cop de
mà?

Pas Endavant

Acompanyament a
l’itinerari escolar i
formatiu.

Itinerari formatiu per
a motivar i orientar.
40 places.

UEC (Unitat d’Escolarització Compartida)
Servei d’atenció a la diversitat del Consorci
de Barcelona per a l’alumnat d’ESO.
12 places.

PATRONAT
Josep Hortet Gausachs
Antoni Rafael Rubio Ramos
Joan Sabé Solé
Antoni Hortet Gausachs
Ignasi Garcia Clavel
Marta Candial Alcón
Anna Checa Sánchez
Teresa Bermúdez Sánchez

Som un espai de...
PROMOCIÓ

Acompanyament a
l’itinerari escolar.

Suport educatiu per a
infants i joves en situació de vulnerabilitat.

ǀ 14—22 anys

L’equip humà, amb unió i responsabilitat compartida, som motor
de cohesió i de transformació social.

PROTECCIÓ

Centre Obert

40 places.
Joves

President
Secretari
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Reforç escolar
i educatiu

TROBADA

ARRELAMENT

MAR OBERT
Suport extern

Suport a persones voluntàries i entitats dedicades a grups d’infants i joves.
Servei de Dinamització Imagina’t, Spai-T

CAIXA PROINFÀNCIA intervenció integral, proporcionant als infants i
a les seves famílies serveis de reforç escolar, atenció psicològica,
educació no formal i temps lliure i ajudes per equipament escolar, alimentació i higiene infantil.

Des del 2017 hem obtingut el rol de coordinadores del programa del
territori de Sants Montjuïc.

EN XIFRES

Total DESPESES: 829.560€

Total INGRESSOS: 850.432€

QUÈ ENS AGRADARIA FER?
Els nostres REPTES per l’any 2020:

 Aconseguir

recursos per poder realitzar totes les

obres d’adequació del local necessàries: Adaptació
dels sanitaris, instal·lació d’un ascensor i escales d’emergència, revestiment de la façana...

 Trobar la millor fórmula d’adaptació de l’entitat i l’activitat per poder continuar la nostra acció tot i els reptes
que comporta la COVID-19.

 Consolidar i impulsar els espais grupals familiars
que es van iniciar el 2019.

#joposolesmans
Com seríem si no haguéssim pogut optar a l’educació i/o formació?
Apostar per Mans a les mans és apostar per donar oportunitats als infants i joves dels barris de la Marina d’escriure la
seva història. Volem acompanyar-los en l’etapa educativa i
formativa juntament amb les seves famílies, donar-los confiança per ajudar-los a transformar les situacions vitals difícils
que sovint viuen per a poder imaginar, somiar i fer realitat el
seu present i futur.
Busquem persones que posin les mans i més recursos
que ens ajudin a poder donar un bon suport a la tasca educativa que duem a terme.

 Treballar per tal d’aconseguir arribar a les joves més
invisibles per tal que s’incorporin als itineraris formatius del Pas Endavant.

 Vetllar per la cura de tot l’equip i mantenir tots els
llocs de treball.

FES UN DONATIU

VISITA’NS

DIFON

Si vols col·laborar amb nosaltres, trobaràs tota la informació a
la nostra pàgina web: www.mansalesmans-org/col·labora

