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L'Economat de Vng – CÀRITAS
Servei de lliurament d'aliments i altres productes a través del sistema de punts, per a persones i famílies amb problemàques
socioeconòmiques.

Acompanyament a la gent gran
Visita al domicili d’una persona gran per una persona voluntària dues hores cada setmana.
Visita a la seva residència d’una persona voluntària dues hores cada setmana.

Atenció urgent a las necessitats bàsiques
Amb aquest projecte es pretén recolzar a persones i unitats de convivència en la cobertura de les seves necessitats bàsiques
d’alimentació, higiene personal i de la llar, de vest, d’adquisició de productes sanitaris o medicaments.

Habitatge Social Compar#t
Disposa d’un habitatge d’ús temporal per a persones en procés de canvi de llibertat i també persones que acaben d’assolir-la i
que, a causa de la manca d’arrelament social, requereixen de suport professional i emocional.

Actua
L’Actua és un programa comunitari innovador, integrador i d’atenció centrada en la persona que incorpora la parcipació d’un
voluntariat inclusiu. Ofereix suport a la vida autònoma a persones amb problemàca derivada del trastorn mental.

Mensa del Cor
Proporciona ajuda econòmica o en aliments, per possibilitar que els nens de 2 a 12 anys de famílies de VNG amb vulnerabilitat
social, puguin quedar-se a dinar al menjador escolar del centre on estudien. Venda de llibres a la Rambla.

Bo#ga de Comerç Just
Vendre productes, col·laborar en la recepció i col·locació de mercaderia, oferint informació sobre els criteris bàsics i valors del
comerç just. Col·laborar en una organització que lluita contra la pobresa i la injus4cia.

Enreda’t
Amb l’objecu de reduir l’aïllament es treballa la creació d’una xarxa social entre persones grans que estan en els seus domicilis, mitjançant un punt de trobada virtual a través de videoconferències, que es realitzen amb una tauleta de fàcil ús.

Acompanyament a persones ingressades a l’hospital
Entre altres tasques, la persona voluntària escolta, conversa i passeja amb la persona ingressada. Col·labora en el procés d’adaptació al centre i dona suport emocional i afecu. Algunes tasques són la lectura conjunta, jocs recreaus, etc.

Actua Dona
L’Actua Dona és un programa comunitari innovador, integrador i d’atenció centrada en la persona. Ofereix acompanyament a
dones amb problemàca derivada del trastorn mental, que pateixen o poden haver pat violències masclistes.

Habitatge social
Gesona un habitatge compart per a homes que inicien processos de reinserció social, proporcionant-los l’oportunitat d’iniciar un procés de millora personal, amb recolzament social, que els perme ﬁnalment poder accedir a un habitatge.

Fotograﬁa, Ges#ó de Xarxes Socials i Comunicació
Dinamitzar i gesonar els perﬁls de les xarxes socials de l’Equip d’Oxfam Intermón de VNG (Facebook, Twi@er i Instagram).
Documentar mitjançant fotograﬁes, texts i vídeos les acvitats de sensibilització i difusió de l’equip.

Targetes d’alimentació infan#l
Amb l’entrega d’aquestes targetes precarregades, es garanteix que les famílies en situació de vulnerabilitat puguin comprar
aliments frescos, saludables i variats per als seus ﬁlls i ﬁlles de forma normalitzada.

Acompanyament de la gent gran
És un projecte per parcipar en el desenvolupament de les acvitats de socialització entre persones grans i persones voluntàries, com vacances amigues, estades a diferents indrets per trencar la runa i establir nous vincles d’amistat.

Actua Jove
L’Actua Jove és un programa comunitari innovador, integrador i d’atenció en la persona que vetlla per l’empoderament i la plena integració social del col·lecu de joves i adolescents que conviuen amb una problemàca associada al trastorn mental.

CAIF Centre d’Acollida i Formació
Acompanyen a les persones en la millora de les seves competències i formació per facilitar processos de desenvolupament
sociolaboral.

Café Caliu
El projecte Café Caliu ofereix esmorzars solidaris per a persones amb risc d’exclusió social o que pateixen diﬁcultats econòmiques. Facilitant un ambient distés on la persona que assisteix té l’oportunitat d’expressar la seva realitat de forma familiar.

Retorn a l’escola
Permet fer front al pagament de les principals despeses d’escolarització: llibres de text, material escolar, quotes de l’AMPA,
matrícula a infants en edat d’escolarització i que pertanyen a famílies en situació de vulnerabilitat.

Acompanyament a la gent gran
Acompanyaments puntuals a persones ingressades a la residència que no tenen familiars per poder sorr i fer acvitats exteriors. També diverses acvitats de lleure al centre de dia i a la capella.

Bo#ga Amiga
Més que una boga de roba, establiments amb consciència èca, social i mediambiental que donen una segona oportunitat a
les persones en situació de vulnerabilitat a través de la reulització de roba i calçat.

Suport estratègic i econòmic
Desenvolupa programes per millorar el benestar de les persones relacionades amb la salut mental, de conscienciació social i
de lluita contra l’esgma i auto esgma.

Rober Caliu
Ofereix roba de segona mà donada per la ciutadania per a les persones que es troben en situació de risc o d’exclusió social. És
un rober solidari on es classiﬁquen, endrecen i adeqüen la roba per distribuir-la a les persones vulnerables.

Campanya de vestuari infan#l d’hivern
Pretén garanr l’oportunitat d’accés bàsic a l’adquisició de vestuari i calçat infanl d’hivern als infants de 0 a 16 anys, alleugerir les càrregues econòmiques de les famílies i contribuir a garanr la percepció entre iguals dels escolars.

Reforçar i Es#mular la Memòria i la Salut
El programa REMS ajuda a millorar la qualitat de vida de persones grans que comencen a tenir pèrdues de memòria, mitjançant tallers per dinamitzar acvitats, ajudant-les a construir un món de records i regalar-ne de nous.

Voluntariat de l’Experiència
Oferint suport als professionals i equips de treball per millorar la seva tasca. L’expertesa de les persones que comparteixen el
coneixement adquirit al llarg de la seva carrera professional genera un salt qualitau en les acvitats de les persones.

Administració i ges#ó
Col·laborar en l’administració i gesó dels projectes de cooperació i sensibilització de l’entat en la seva seu, sobre el medi
ambient i l’economia social i per unes relacions socials més justes, equitaves i cooperaves.

Aula Oberta
Acompanyament a les persones amb diﬁcultats d’accés i manteniment al mercat laboral, en la realització de currículum, recerca de feina per internet, preparació d’entrevistes i alfabetzació.

ATENPRO Atenció i protecció a víc#mes de violència de gènere
Servei de teleassistència mòbil per a dones en situació de violència de gènere que permet, només prement un botó, posar-se
en contacte amb el Centre de Coordinació de la Creu Roja en cas d’emergència o necessitat.

Ac#vitats dirigides a persones amb diﬁcultats de memòria
S’adreça a persones que volen reforçar i conèixer millor els factors que potencien la memòria en l’envelliment, així com acvitats dirigides a persones grans que tenen deteriorament cogniu lleu , ajudant-les a mantenir les funcions cognives.

Programes d’ocupació
Acompanyen les persones amb diﬁcultats d’accés i manteniment al mercat laboral, en el reconeixement i la potenciació de les
seves competències personals i laborals per augmentar la seva ocupabilitat.

Espai Sopem
És un projecte social que ofereix sopar i està lligat a la recollida dels excedents dels àpats escolars, amb un doble objecu: treballar contra el malbaratament alimentari i garanr l'alimentació a col·lecus en situació de vulnerabilitat.

Hort Social
Inclou dos espais de treball. Un personal/familiar per autoconsum i un altre de comunitari per aportar productes a l'Economat
de Vng.

La Joguina educa#va
L’objecu principal del projecte és fomentar el valor pedagògic i la importància educava de la joguina, entenent-la com un
element vehicular per treballar la tolerància, el respecte i la igualtat.

Inclusió de nens i nenes en risc d’exclusió social
Acompanyament socioeducau als infants de 6 a 14 anys en risc d’exclusió social, berenars i intervenció amb famílies, facilitant el desenvolupament social en el seu entorn més proper.

