
ContacteDades bàsiques

Forma Jurídica

Xarxa a la qual pertany

Altres xarxes:

Nom jurídic: 

NIF/CIF: Nº socis:

Data de constitució: Nº treballadors:

CNAE Principal: Tercer Sector Social:

Web entitat 

Xarxes socials: 

Carrer: 

Municipi: Codi postal: 

Comarca: Província: 

Coordenades: Telèfon:

Correu electrònic:

Persona de contacte: 

G146NCTC-225-00

Si No

Activitat econòmica

Innovació en l’activitat.

Desenvolupament territorial.

Internacionalització.

Col·laboració i intercooperació.

Gestió i organització interna.

Transformació en cooperativa.

Impacte:

Social

Cultural

Mediambiental

Altres:

Facturació anual: 

Nom del sector d’activitat: 

Descripció de l’activitat:

Àmbit geogràfic: 

% dones dins de la l’organització:     % dones en càrrecs directius:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

Àmbits de Bones Pràctiques:


	3r sector social si 5: S�
	3r sector social no 5: Off
	nom juridic 5: Fundació Ateneu Sant Roc
	asltres xarxes 5: FEDAIA · FCVS · Fundació La Roda d'Accions culturals al carrer · TIAB · Som energia
	web entitat 5: https://www.fundacioateneusantroc.org/es/ 
	CIF/NIF 25: G-63781157
	CIF/NIF 26: Barcelonès 
	CIF/NIF 27: 41.434805, 2.223446
	CIF/NIF 28: Salvador Figuerola i Curto
	CIF/NIF 29: 933 99 39 51
	municipi 5: Badalona
	twitter 5: https://twitter.com/ateneusantroc 
	nºsocis 35: 310
	nºsocis 36: Barcelona
	nºsocis 37: 08918
	facebook 5: https://www.facebook.com/ateneusantroc 
	nºsocis 38: 23
	nºsocis 39: 2005
	instagram 5: https://www.instagram.com/ateneusantroc/ 
	nºsocis 40: -----
	carrer 5: Carrer Càceres, 34-36
	nºsocis 41: ateneu@fundacioateneusantroc.org 
	nom comercial 5: Ateneu Sant Roc
	descrició de l'activitat 5: Treball amb infants i joves des d’una perspectiva integral, donant-los temps i espai per tal que esdevinguin persones actives i critiques.Projectes adreçats a sensibilitzar, cohesionar treballant la dinamització comunitària i a potenciar el treball en xarxa, tant dins de l’entitat com en la seva projecció exterior.
	ambit geografic 5: Badalona
	%dones organitzacio 1: 70
	facturció anual 5: 683.697 euros
	sinopsis 5: a missió de la Fundació Ateneu Sant Roc és afavorir la cohesió social del barri de Sant Roc de Badalona, conjuntament amb els seus veïns i veïnes, a través de la promoció de diversos projectes educatius, socials i culturals adreçats a infants, joves i adults, tot incidint de manera especial en els col·lectius en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.La Fundació Ateneu Sant Roc vol:ser vehicle de transformació social des de l’experiència en la promoció de la cohesió i el treball per la inclusió.ser un referent en els àmbits educatiu i sociocultural en el territori de Badalona Sud amb projecció a nivell de ciutat i nacional des de la implicació i coneixement de l’entorn.
	innovacio de l'activitat 5: Off
	desenvolupament territorial 5: S�
	internacionalització 5: Off
	col·laboració i intercooperació 5: S�
	gestio i organitzacio interna 5: Off
	transformació en cooperativa 5: Off
	impacte social 5: S�
	impacte cultural 5: Off
	impacte mediambiental 5: Off
	altres 5: Off
	bbpp altres 9: 
	%dones directius 1: 75
	xarxa a la qual pertany: Coordinadora catalana de Fundacions 
	forma juridica: Fundació
	nom sector activitat: Tercer sector


