la causa

Associació
Causa Nostrae Laetitiae

L'Associació Causa Nostrae Laetitiae és una associació apolítica sense ànim de lucre, civil
privada, inscrita en el Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats
Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.
La Causa la formem persones de diferents àmbits professionals que sota el lema
AJUDEM A RECUPERAR L'ALEGRIA treballem amb l'objectiu d'ajudar a fer front a
noves formes de fragilitat i exclusió social de la nostra realitat més propera que com a
conseqüència generen tristesa o negativitat.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:
EDUCATIU
(+ informació a l’anvers del fulletó)
.

ATENCIÓ PSICOLÒGICA
Assessorament, acompanyament, derivació i subvenció: Un equip de psicòlegs
s’encarrega de fer seguiment a casos que es van presentant i en cas necessari, es
deriven a on pertoqui. Actualment, existeix un conveni amb Càritas Granollers que
deriva a la Causa els casos que es van presentant.

Ÿ

.

LEGAL
Ÿ Assessorament derivació i subvenció: Assessorament legal a joves i adults de
famílies amb pocs recursos. Derivació a advocats especialitzats i, en cas necessari,
subvenció de part o de la totalitat dels costos.
.

SOCIALITZACIÓ I LLEURE
.Activitats obertes al públic en general amb la ﬁnalitat de contagiar alegria i donar a
conèixer l’associació.
Ÿ Cicle de Cinema Solidari La Causa: Es fan tres projeccions al curs de pel·lícules de
caràcter positiu o amb valors. Al Cinema Catalunya.
Seu Social: C/ Mn. Josep Moncau, 54 - 08224 Terrassa
Per a més informació i/o concertar una entrevista, enviar mail a cnl.lacausa@gmail.com
Twitter i Instagram: @cnlcausa

VOLS REBRE INFORMACIÓ DEL QUE FEM?
Et tindrem informat de les activitats obertes que s’organitzin des de La Causa com el Cicle de Cinema Solidari i tot
allò que creiem que pugui ser del teu interès.

Nom i cognoms
E-mail
Vull rebre informació de les activitats que s’organitzin des de La Causa.
En compliment d'allò establert a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal us
informa que les dades de caràcter personal que vós ens proporcioneu emplenant el present formulari seran recollides en un ﬁtxer del qual
n'és responsable. Vós podreu exercir els vostres drets d'accés, rectiﬁcació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades
personals, en els termes i condicions previstos a la mateixa entitat a través de l'adreça de correu electrònic: cnl.lacausa@gmail.com

la causa

Associació
Causa Nostrae Laetitiae

PROGRAMA EDUCATIU
per a persones en situació de vulnerabilitat

REFORÇ EDUCATIU PER A ADOLESCENTS I JOVES
Dirigit a joves a partir de 16 anys d’entorns socials complicats o fràgils que han
decidit reemprendre els seus estudis o que tenen diﬁcultat. L’equip de tutors i
formadors orienten a cada usuari per tal d’aconseguir l’èxit en els cursos iniciats. A
més, se’ls ofereix reforç en aquelles assignatures en que els tutors o els mateixos
usuaris detecten mancances.

DINARS - CONVERSA EN ANGLÈS
Destinat a nois i noies a partir de 16 anys en situacions fràgils o complicades, oferim
un dinar on els usuaris tenen l’oportunitat d’aprendre anglès de manera informal
compartint una estona de convivència amb una professora d’anglès on cuinen i
dinen plegats mentre conversen. Les sessions consten d’una hora de teoria i una de
pràctica.

FORMACIÓ EN EL VOLUNTARIAT I EDUCACIÓ EN HABILITATS PRÀCTIQUES
Dirigit als joves que participen del reforç educatiu. Aquests joves participen
setmanalment en les tasques de manteniment i arranjament de la seu de la entitat
per potenciar l’educació en habilitats pràctiques (ebenisteria, pintura, jardineria...)
assessorats i guiats per un professional. L’objectiu d’aquesta activitat, a part del
esmenat anteriorment, es fer-los creéixer en els valors de la responsabilitat i la
cooperació.
A més, en cas necessari, oferim beques. Els joves disposen d’espais sales d’informàtica per a l’estudi.
Des de La Causa, col·laborem amb Càritas, cedint espais perquè puguin dur a terme el reforç escolar de nens
magrebins i cursos d’integració per a dones magrebines.

+ info
Per mail a lacausa.educacio@gmail.com o al telèfon 619 10 03 26

VOLS SER VOLUNTARI?
Busquem professionals de diferents àmbits que puguin participar en la formació d’aquests nois i noies. Omplir la
butlleta no implica un servei inmediat en el voluntariat; dependrà dels casos que se’ns vagin presentant.

Nom i cognoms
Telèfon

E-mail

Camp professional
Vull rebre informació de les activitats que s’organitzin des de La Causa.
En compliment d'allò establert a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal us
informa que les dades de caràcter personal que vós ens proporcioneu emplenant el present formulari seran recollides en un ﬁtxer del qual
n'és responsable. Vós podreu exercir els vostres drets d'accés, rectiﬁcació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades
personals, en els termes i condicions previstos a la mateixa entitat a través de l'adreça de correu electrònic: cnl.lacausa@gmail.com

