Social
Afers religiosos

ESGLÈSIA EVANGÈLICA LLIBERTAT
DEFINICIÓ

L’església Evangèlica Llibertat ofereix diversos serveis d´acompanyament a persones i/o famílies en situació de vulnerabilitat social.

SERVEIS

- Aliments Solidaris (ubicat al carrer Dídac Priu, 10): banc d´aliments en col·laboració de Càritas, els Salesians i l´església evangèlica Rey de Reyes.
Cada dijous de 20-25 voluntaris/es de l´església col·laboren en el transport i distribució dels aliments.
- Ropero: al local de l´església hi ha un espai on ofereixen roba de segona mà a famílies derivades dels serveis socials del barri de Marianao. És un
servei en coordinació amb els EBASP, els quals gestionen les famílies que hi participen.
- Projecte Nadó: donació de bolquers, roba i estris per als nadons. Es tracta d´un servei municipal on participen un grup de 10-15 voluntaris/es de
l´església que gestionen el servei.
- Gran Recapte d´Aliments: l´església coordina el gran recapte de Sant Boi i aporten uns 50 voluntaris/es.
- Olimpíades Evangèliques: diferents proves atlètiques per a nois i noies a Barcelona amb d´altres esglésies evangèliques. Participen i col·laboren
27 persones.
- Espai Junior: activitats de lleure educatiu a la plaça de la Bòbila de març a juny. El servei està gestionat per 14 voluntaris/es titulats.

ÀMBIT
D’ACTUACIÓ

- Acompanyament psicosocial
- Activitat física
- Inclusió social
- Oci i temps lliure

DESTINATARIS

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

DADES DE
CONTACTE

CONTACTE
638106285
rubenmiyar@movistar.es
http://esglesiallibertat.com/

- Persones en situació de pobresa
- Promoció de la cultura
- Serveis d'atenció al ciutadà
- Treball veïnal i comunitari

COL·LECTIU
- Comunitat (població en general)

HORARI
- Tots els diumenges d´11-13h
- Dimecres 19-20h
- Dijous de 10-11h

CARACTERÍSTIQUES
Els destinataris dels serveis són persones i/o
famílies en situació de vulnerabilitat social.

ADREÇA
C/ Llibertat, 33
Barri Marianao, Sant Boi de Llobregat

