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RECURSOS ECONÒMICS

RE1

BEQUES
QUI DONA EL SERVEI
Tots hi tenim lloc! És un programa de cohesió social i lleure que
vol oferir activitats socioculturals dels ateneus a persones que es
troben en risc d’exclusió social amb l’objectiu d’acostar-los i
integrar-los a la societat.
Davant la situació de crisi econòmica actual, la FAC va iniciar, el
2012, el projecte social Tots hi tenim lloc!, un programa de
cohesió social i lleure que vol oferir activitats socioculturals dels
ateneus a persones que es troben en risc d’exclusió social amb
l’objectiu d’acostar-los i integrar-los a la societat.

SERVEI GRATUïT
Degut a la gran demanda d’aquests últims anys per part de les entitats i perquè
totes les entitats puguin optar a les beques, aquest curs 2017 s’ha establert una
nova normativa.
1. Es podrà demanar un màxim de 3 beques per entitat i per mes.
2. Les peticions es faran en 3 periodes trimestrals (gener – març; abril – juny;
setembre – desembre).
NOVA NORMATIVA 3. Es becarà un màxim de 10 mesos l’any + l’activitat d’estiu (casals d’estiu).
4. De l’import mensual de cada activitat la FAC aportarà el següent:
a. Dels primers 15€ es becarà el 100%
b. Dels segons 15€ es becarà el 50%
c. Dels tercers 15€ es becarà el 25%
d. A partir dels 45€ no es becarà.
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Les entitats federades poden participar-hi de dues maneres:
1. Oferint places perquè una persona en risc d’exclusió social pugui realitzar
alguna activitat a l’ateneu, el qual ha d’assumir el cost de la quota de soci de la
persona beneficiària de la plaça.

COM PODER FER LA
Per fer-ho heu d'omplir la fitxa que trobareu
SOL·LICITUD

AQUÍ

2. Fent arribar a la FAC les places que actualment ja es bequen des de l’ateneu.
Per fer-ho, cal omplir el formulari següent:

FORMULARI

Trimestralment la FAC resoldrà les beques. La quota de soci l’haurà d’assumir
l’entitat.

CALENDARI 2017

• Termini per enviar les places becades el 1r trimestre (gener – març):
24 d’abril de 2017.
• Termini per enviar les places becades el 2n trimestre (abril – juny):
10 de juliol de 2017.
• Termini per enviar les places becades el 3r trimestre (setembre – desembre):
11 de desembre de 2017.

CONTACTE
Federació d'Ateneus de Catalunya: 932688130 / ateneus@ateneus.cat

