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IDEARI

Tenim una causa: Ajudar a recuperar l’alegria.
Atents a noves formes d’exclusió i fragilitat. Detectem... i derivem o creem



Ÿ Cercar prioritàriament cursos d'habilitats socials, com el lideratge, la gestió, 
organització...

Ÿ Formació en la implicació, educant en un sentiment de pertinença a una 
entitat, a la vegada que els usuaris aprenen a compartir el seu temps, el seu 
esforç i el seu entusiasme de forma desinteressada amb els que els 
envolten.

Ÿ Aprenentatge i integració pràctica en aquests valors des de la convivència.

3.1 CERCAR

3. DETECCIÓ I DERIVACIÓ

Ÿ Cercar una oferta individualitzada per cada usuari, aprofitant i potenciant les 
habilitats que tenen, dirigint-los, i si cal subvencionant iniciatives diverses 
cap a d'altres entitats.

Ÿ Formació de futurs membres dels valors propis de l'associació.

Ÿ Cercar davant dificultats o mancances diverses a tallers formatius 

Ÿ Formació en la pluralitat i l'obertura a nous usuaris.

Ÿ Formació i iniciació en voluntariat i l'associacionisme des de tasques d'acció 
social. 

Ÿ Formació dels usuaris del projecte en els valors humans i socials des d'una 
perspectiva històrica del pensament humanista cristià. 

2. FORMAR:

Ÿ Un espai que alhora té com a finalitat, involucrar en el manteniment de les 
instal·lacions, per créixer en el valor de la responsabilitat.

Ÿ Un espai de reforç acadèmic per ajudar a evitar el fracàs de l'ensenyament 
obligatori i guiar en els passos necessaris per assolir el graduat escolar.

Ÿ Un espai de reforç acadèmic per ajudar a aquells que han decidit reprendre 
els estudis. Joves que fa uns anys van deixar d'estudiar per una feina i ara 
s'han trobat sense feina i sense estudis ja en edat avançada. 

Ÿ Persones amb mancances educatives, o situació de conflicte i que ho 
volen superar.

OBJECTIUS:

Ÿ Un espai de convivència de persones amb inquietuds humanistes. 

Ÿ Un espai de potenciació de les habilitats personals.

Ÿ Un espai de convivència, i d'acollida puntual en el casos específics de 
conflicte.

Ÿ

1. CONVIURE:

Ÿ Persones d'actitud emprenedora i que tenen un neguit social.
Dues vessants de destinataris:

CONVIURE, FORMAR i DERIVAR-SUFRAGAR



Ÿ Assessorament espiritual per aquell que el cerqui.

Ÿ Assessorament psicològic en cas de necessitat – xarxa de centres i/o 
professionals.

Ÿ Assessorament social, sobre tot pels nouvinguts, per trobar entitats i 
institucions, els mitjans de solució per tal de situar-se en la vida social, 
tràmits administratius (de beques, matriculacions escola, escola d'adults...), 
etc.

Ÿ Cercar mancances d'oferta formativa en algun àmbit, i si cal, crear-la.

Ÿ Cercar i crear una borsa de treball de contactes laborals o empresarials, o 

si més no, posar en contacte borses de treball ja existents d'altres 

realitats.

3.2 ASSESSORAR

Ÿ Cercar i crear un fons per a beques d'estudi i/o formació (pagament de 
matrícula, material...) O si més no posar l'usuari en contacte amb altres 
entitats ja existents.

(d'informàtica, tallers de guitarra, parkour o esports i altres)
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