
ContacteDades bàsiques Activitat econòmica

Àmbits de Bones Pràctiques:

Innovació en l’activitat.

Desenvolupament territorial.

Internacionalització.

Col·laboració i intercooperació.

Gestió i organització interna.

Transformació en cooperativa.

Impacte:

Social

Cultural

Mediambiental

Altres:

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: 

Facturació anual: Àmbit geogràfic: 

Nom del sector d’activitat: 

Descripció de l’activitat:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.
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Si No


	3r sector social si 4: S’
	innovacio de l'activitat 4: Off
	desenvolupament territorial 4: S’
	internacionalització 4: Off
	col·laboració i intercooperació 4: S’
	gestio i organitzacio interna 4: S’
	transformació en cooperativa 4: Off
	impacte social 4: S’
	impacte cultural 4: Off
	impacte mediambiental 4: Off
	altres 4: Off
	3r sector social no 4: Off
	nom juridic 4: ISOM SCCL
	asltres xarxes 4: 
	web entitat 4: http://www.isom.cat
	CIF/NIF 20: 
	CIF/NIF 21: BARCELONES NORD
	CIF/NIF 22: 
	CIF/NIF 23: 
	CIF/NIF 24: 93 408 59 77
	municipi 4: BARCELONA
	descrició de l'activitat 4: INTEGRACIÓ SOCIAL DE MENORS
	ambit geografic 4: BARCELONES
	bbpp altres 8: 
	facturció anual 4: 2.000.000€
	twitter 4: 
	nºsocis 28: 
	nºsocis 29: BARCELONA
	nºsocis 30: 08027
	facebook 4: 
	nºsocis 31: 
	nºsocis 32: 1999
	instagram 4: 
	nºsocis 33: 
	carrer 4: CARRER GARCILASO 152 BXS 2
	sinopsis 4: Atenció a les persones, especialment els infants, adolescents i les seves famílies per millorar i promoure la seva autonomia, capacitats i qualitat de vida, mitjançant projectes d'acció social especialitzada, amb una atenció relacional de proximitat i individualitzada, coherent amb la seva responsabilitat social.A Badalona actualment ISOM gestiona el Centre Obert Llefià. És un servei d’atenció integral als infants, adolescents, joves i a les seves famílies, que realitza una tasca educativa i preventiva des del vessant de l’educació social especialitzada durant el temps lliure dels col·lectius atesos. Amb aquesta acció educativa i preventiva pretenem incidir en el processos personals dels col·lectius en situació de risc d’exclusió social de manera integral.
	nºsocis 34: isom@isom.cat
	nom comercial 4: ISOM SCCL
	Forma jurídica 4: [Cooperativa de treball associat]
	xarxa 4: [Fed. Coop. de Treball]
	sector activitat 4: [Educació i recerca]


