
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: L’Associació Per la Inserció Social i Laboral
	asltres xarxes 5: -------------------------------
	web entitat 5: http://www.isil.cat
	CIF/NIF 25: G65258659
	CIF/NIF 26: Barcelonès
	CIF/NIF 27: 41.454260, 2215836
	CIF/NIF 28: Mònica Rodulfo Luque
	CIF/NIF 29: 930189192
	municipi 5: Santa Coloma de Gramenet
	twitter 5: ---------------
	nºsocis 35: 15
	nºsocis 36: Barcelona
	nºsocis 37: 08921
	facebook 5: ---------------
	nºsocis 38: 2
	nºsocis 39: 2010
	instagram 5: ---------------
	nºsocis 40: 8790
	carrer 5: Carrer Verdi, núm.5. baixos 2a (local)
	nºsocis 41: associacioisil@gmail.com
	nom comercial 5: ISIL
	descrició de l'activitat 5: e com objectiu fonamental l’acollida i l’atenció de joves en situació de risc d’exclusió social. L’associació preté treballar aspectes que facin referència a l’autonomia personal i social, la integració dins del món laboral i la comunitat, prestant un servei de qualitat als destinataris.
	ambit geografic 5: Santa Coloma Gramenet
	%dones organitzacio 1: 50
	facturció anual 5: 90.000
	sinopsis 5: La nostra activitat gira entorn al projecte de pisosassistits que ofereix un servei residencial per a diferentscol.lectius on es treballarà la seva inserció socio-laboral iautonomia personal.Els col•lectius atesos són:• Joves de 18 a 25 anys sense referents familiars, la capacitates de fins 11 places.Joves Extutelats de 18 a 21 anys.• Dones amb infants a càrrec, la capacitat és de 5 dones ambels seus 5 fills/es.
	innovacio de l'activitat 5: Off
	desenvolupament territorial 5: S�
	internacionalització 5: Off
	col·laboració i intercooperació 5: Off
	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: 50
	xarxa a la qual pertany: FEPA, Punt del Voluntariat
	forma juridica: Associació
	nom sector activitat: Tercer sector


