I Edició ENGAGE Barcelona:
Menú d’activitats inicials
Activitat
Descripció
Recolzament a Persones sense Llar
Les activitats lúdiques i formatives són un element essencial per al procés de canvi de les
persones sense llar amb les que tracta el Centre Assis d’Acollida. Permeten la creació
d’espais de relacions positives que fomenten la capacitació individual i grupal, estimules a
les persones i faciliten la seva projecció personal i social.
Música per a la
En l’actualitat el Centre Assis d’Acollida compta amb un grup
estimulació i
d’usuaris que es troba cada dia per tocar música a una de les sales
projecció personal
del Centre i per al seu bon desenvolupament necessiten
voluntaris que puguin coordinar una trobada i recolzar el
desenvolupament de la música i el seu coneixement.
Recolzament per a
la inserció laboral
per mitjà de la
informàtica

El Centre té un espai amb tres ordinadors conectats a internet i
disposa també d’un altre espai amb dos ordinadors més.

Jardineria i Hort
Urbà al barri de
Sarrià-Sant Gervasi

El Centre Assis D´Acollida compta amb un jardí i un hort urbà
gestionat pels usuaris del Centre. Recentment, el Districte de
Sarrià-Sant Gervasi es va posar en contacte amb el Centre per
cedir-li un nou espai per a la seva explotació com a hort urbà.

Per aquesta activitat es necessiten voluntaris que siguin capaços
de gestionar l’aula d’inform{tica i ajudar a les persones que estan
en procés de recerca de feina, coneixement d’ofim{tica, oci, etc.
Per mitjà de tallers de formació.

Aquest espai formaria part d’un nou projecte on participarien
usuaris i residents dels pisos que té el Centre que no poden optar
al mercat laboral ordinari. Es pretén l’assimilació d’h{bits socials,
laborals, organitzatius, etc.
Voluntariat de
necessitats
bàsiques

Cada dia, 120 persones sense llar utilitzen els serveis bàsics
d’esmorzar, higiene personal, dutxa, rober, etc.
L’activitat busca un equip de voluntaris coordinats per un
educador social. Aquest equip s’encarregar{ de recolzar aquests
serveis. Aquests serveis s’ofereixen al centre de 7:30 a 12h de
dilluns a diumenge.
Per a les persones ateses és una necessitat, per al Centre Assis
d’Acollida, és el medi des d’on poder acompanyar-les en el seu
procés de vida.
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Contribució Empresarial al repte del medi ambient
Recuperació de les
És una zona molt degradada degut, entre d’altres coses, a la
rieres situades al
elevada pressió urbanística i ramadera.
riu Llobregat al seu L’activitat consisteix en la recuperació del bosc de la riera per
pas per
potenciar la biodiversitat i així generar alhora que la gent pugui
Castellbisbal i el
gaudir de l’entorn. De cara a aconseguir això s’efectuaran les
Papiol.
següents accions:
 Plantació d’arbres autòctons “(tamarindo, sauces,
fresnos…)”
 Neteja de l’espai i extracció d’espècies invasores
 Reposició de marres, col·locació de tanques
 Col•locació de tanques
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