Quins són els
objectius?

Ens trobaràs a:

1. Afavorir la igualtat d'oportunitats,
la

formació

i

la

participació

comunitària de dones immigrants
d’origen extracomunitari a través
d'accions

que

reforcin

les

competències necessàries per a la
seva

integració

i

el

seu

ple

desenvolupament en la societat
d'acollida

2. Desenvolupar accions de caràcter
comunitari

i

socioeducatiu

per

millorar la tolerància davant la
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diversitat cultural, promoure la
convivència
lluita

contra

intercultural
la

xenofòbia

i

la
i

el

racisme.
.
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Ens trobaràs a:
Sa Midoneria, Casal de
Barri Jovent
C/ Na Cerdana, 17. T.
971 43 10 86
Centre Jovent
C/ Son Gibert, 8. T. 971
47 18 06
www.jovent.es

Amb el suport de:

QUINES ACCIONS
DUIM A TERME?
POBLACIÓ FEMENINA
INMIGRANT

QUÈ ÉS BARRIS?
El projecte Barris és un
servei
d’integració,
d’igualtat d’oportunitats i
de
convivència
que
desenvolupa
accions
d’acompanyament,
formació
i
implicació
comunitària del col·lectiu
de dona immigrant, i
accions de sensibilització
de
la
comunitat,
especialment de menors,
joves i famílies, envers la
tolerància i la convivència
intercultural.

Informació sobre recursos: els apropam a la
xarxa de recursos i serveis de la zona.
Acompanyament: Tutoritzam els seus
processos
de
mobilització
personal,
integració i formació.
Formació: Milloram el seu nivell formatiu i
cultural en funció de les necessitats
individuals (idioma, alfabetització digital,
etc.)
Voluntariat intercultural: promoció d’un cos
de voluntariat femení immigrant enfocat a
incidir socialment en la tolerància i la
convivència intercultural.
Coordinació: col·laboració amb altres agents
i professionals referents per tal de coordinar
processos individuals i grupals

ESCOLES I ENTITATS
Oferta de tallers socioeducatius de
sensibilització per a la convivència
intercultural i la prevenció de la xenofòbia i
racisme

ACTIVITATS DE BARRI
Activitats comunitàries: donam suport a la
dinamització per millorar la convivència i
tolerància
Coordinació i col·laboració: promovem el
treball en xarxa entre les diverses entitats
públiques i privades dels barris on s’actuarà.

