FUNDACIÓ MARIANAO

Social
Inclusió Social

DEFINICIÓ

La Fundació Marianao és una institució de base comunitària que, des de l’any 1985, desenvolupa projectes socials i educatius al servei de tota la
comunitat, treballant de manera preferent amb aquelles persones que pateixen situacions de vulnerabilitat social a partir d’un model d’atenció
integral i socialitzador.
Els àmbits temàtics de la intervenció prioritària de l'entitat donen resposta als següents reptes:
-La promoció i el treball amb infants i les seves famílies.
-La promoció de l’èxit escolar
-La dimensió de la inserció sociolaboral: a través de programes d'orientació, intermediació i prospecció d’empreses
-El foment de la participació i el compromís social envers el territori a través de propostes de desenvolupament comunitari.
-La dimensió de la inclusió social dels col·lectius en risc.

SERVEIS

- Projectes de lleure educatiu adreçats a infants, adolescents i joves (CIM, CjM, Local9)
- Serveis d'orientació i acompanyament a famílies
- Espai familiar el Caliu per famílies amb nadons de 0 -3 anys
- Projecte d'oci nocturn alternatiu juvenil
- Projectes de suport a l'èxit escolar per infants, adolescents i famílies
- Projectes de formació per joves majors de 16 anys, com a noves oportunitats formatives
- Projectes de salut per la inclusió de col·lectius d'exclusió social (Pont, Club Social, Projecte David, Ariadne...)
- Servei Jurídic
- Projectes d'inserció laboral
- Projecte d'alfabetització i participació comunitària a través de les TIC. Punt òmnia
- Projectes de participació comunitària (Marianao TéCor, Esfera jove, Col·lectiu Suma, Projecte de participació a l'INS Marianao, Horts
comunitaris)
- Acompanyament psicosocial
- Inserció laboral
- Activitat física
- Medi ambient
- Animació sociocultural
- Oci i temps lliure
- Assessorament legal i jurídic
- Promoció de la cultura
- Educació en el lleure
- Promoció i prevenció de la salut
- Educació no formal
- Sensibilització
- Formació i educació formal
- Serveis d'atenció al ciutadà
- Formació no formal
- Treball veïnal i comunitari
- Inclusió social

ÀMBIT
D’ACTUACIÓ

DESTINATARIS

EDAT
Petita infància (0-3 anys)
Infants (3-12 anys)
Adolescents (12-18 anys)
Joves (18-35 anys)
Adults (35-60 anys)
Gent Gran (+60 anys)

DADES DE
CONTACTE

CONTACTE
93 630 30 62
direccio@marianao.net
www.marianao.net
@FMarianao

COL·LECTIU
- Comunitat (població en general)

HORARI
Dilluns a divendres de 8 a 20h

CARACTERÍSTIQUES
Població de Sant Boi de Llobregat,
específicament del barri Marianao, amb una
atenció preferent per aquelles persones en
situació de vulnerabilitat o exclusió social.

ADREÇA
Fundació Marianao
Plaça Joan N. García-Nieto, s/n
Marianao

