
 

 

PROJECTE SOCIAL 
Tots hi tenim lloc ! 

 

 

Programa de cohesió social i lleure que vol oferir activitats socioculturals del Ateneus, a 

persones que es troben en risc d’exclusió social amb l’objectiu d’acostar-los i integrar-los a la 

societat. 

Els Ateneus que vulguin participar hauran de coordinar-se amb els serveis socials o amb 

Càritas del seu municipi o barri per tal de detectar quines són les possibles persones 

destinades per aquest projecte.  

Després es durà a terme una coordinació amb la Federació, per tal de fixar els destinataris i 

les possibles ofertes socioculturals, així com explorar les accions que es duen a terme a 

l’entorn immediat. 

Se signaran convenis de col·laboració entre els ateneus i associacions i Càritas o serveis 

socials en cada un dels territoris. 

 

Requisits per part dels Ateneus: 

 Oferir activitats adequades als destinataris del projecte 

 Coordinar-se amb serveis Socials de l’Ajuntament o bé amb Càritas per tal de 

detectar els possibles destinataris 

 Elaborar un informe trimestral facilitat per la FAC. 

 Aplicar la quota de soci en l’activitat proposada. 

 Participar cada trimestre en la reunió de seguiment. 

 Caldrà fer un acompanyament al destinatari del projecta fins la seva incorporació 

natural dins l’entitat 

 

Beca o subvenció de l’activitat: 

La federació d’Ateneus  de Catalunya becarà activitats  a preu de soci a  les persones que 

hagin estat escollides pels serveis socials o Càritas conjuntament amb l’Ateneu, o bé el 50% 

del cost de soci transeünt durant el temps que l’activitat es dugi a terme. 

Aquests projecte tindrà continuïtat en la mesura que la Federació d’Ateneus o altres 

organismes puguin reunir pressuposts per poder-lo efectuar. 

 

 



 
 

Fitxa a complimentar 

 

Nom de l’Ateneu   .....................................................................................................     

Carrer   .....................................................................................................................    

Codi postal      .............................         Municipi  ......................................................... 

Nom persona responsable per part de l’Ateneu ...............................................................   

Telèfon de contacte   .................................  Mail ..........................................................    

Nom de la persona responsable de Serveis Socials o Càritas  .............................................  

Activitat proposada   ....................................................................................................            

Nom de la persona beneficiada   ....................................................................................   

Preu activitat o 50% de la quota de soci transeünt ................ € 

 

 

 

 

 

 

Firma  responsable Ateneu  Firma responsable Serveis Socials 

 o Càritas 

 

 

 

 

 

Segell entitat      Segell entitat 

 

 


