
COL·LABOREM PLEGATS PER
ASSOLIR ELS OBJECTIUS ?

Aquests són els Objectius Globals de Desenvolupament Sostenible. Cadascun d'ells té una
finalitat específica que cal assolir l’any 2030 . Estan interrelacionats entre sí i impliquen a

tots els països i regions del món. Per assolir-los realment, cal que tothom s'impliqui:
 governs, els sector privat i la societat en general.

A través dels seus programes d'intervenció, Creu Roja contribueix de diferents
maneres amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

 
Amb el suport de la teva empresa, estaràs contribuint també per assolir-los al
territori del Barcelonès Nord, començant pel número 17: "Enfortir els mitjans

d'execució d'aquests objectius i revitalitzar l'Aliança Mundial per al
Desenvolupament Sostenible"



ATENCIÓ PSICOSOCIAL A DONES I INFANTS
QUE HAN PATIT VIOLÈNCIA MASCLISTA

ÈXIT ESCOLAR

LLUITA CONTRA L' EXCLUSIÓ ESCOLAR

Oferim suport psicosocial i acompanyament a dones víctimes de violència de gènere, i prevenció i suport psicosocial
per als infants exposats a aquesta violència.
Mitjançant sessions de treball paral·leles amb les mares i els fills, i a través de sessions conjuntes per enfortir vincles,
es crea un suport per a les dones participants que les permeti anar superant la situació d’excepcionalitat que ha creat
la violència patida, per així impulsar un procés de canvi i apoderament.
Amb els infants es vol donar un suport educatiu i terapèutic per promoure la seva resiliència, i detectar possibles
dificultats a temps per superar-les amb èxit.
 
COST DEL PROJECTE : Amb 5.000€ apoderem 7 mares i 13 infants durant 16 sessions

Oferim ajudes econòmiques per a famíliesen risc d’exclusió, per fer front als costos del curs escolar. El programa, obert
durant tot l’any per a les famílies amb dificultats d’aquest tipus amb les quals treballem, consisteix en l’entrega d’ajudes
econòmiques per donar suport a la cobertura de necessitats bàsiques vinculades al retorn a l’escola d’ infants i joves que
estan cursant educació primària o l’ESO (costos de matrícula, material escolar, llibres de text, AMPA…).
 
COST DEL PROJECTE : Amb 5.494€ ajudem a 44 infants a pagar les despeses d'un curs escolar.

Atenem a 45 infants de Santa Coloma de Gramenet d'entre 6 i 16 anys, la situació dels quals els fa especialment
vulnerables. Oferim un espai de suport en l'escolarització realitzant activitats educatives i lúdiques. Treballem també
hàbits saludables d'higiene i alimentació, entregant el berenar als infants i joves abans de l'activitat.
 
COST DEL PROJECTE : Amb 2.500€ entreguem 2.690 berenars.
                                                   Amb 600€ cobrim la plaça d'un infant per a tot el curs.
                                                   Amb  1.870€ marxen de colònies 30 infants un cap de setmana.


