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Desenvolupament territorial.

Internacionalització.
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	3r sector social si 4: S�
	innovacio de l'activitat 4: Off
	desenvolupament territorial 4: S�
	internacionalització 4: S�
	col·laboració i intercooperació 4: S�
	gestio i organitzacio interna 4: Off
	transformació en cooperativa 4: Off
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	impacte cultural 4: S�
	impacte mediambiental 4: Off
	altres 4: Off
	3r sector social no 4: Off
	nom juridic 4: LA ROTLLANA
	asltres xarxes 4: 
	web entitat 4: https://rotllana.cat
	CIF/NIF 20: G59685784
	CIF/NIF 21: BARCELONES NORD
	CIF/NIF 22: 
	CIF/NIF 23: 
	CIF/NIF 24: 93 397 05 85
	municipi 4: BADALONA
	descrició de l'activitat 4: treballa pels infants, joves i comunitat amb una especial motivació per donar suport a les persones amb menys oportunitats.
	ambit geografic 4: BADALONA
	bbpp altres 8: 
	facturció anual 4: 353.000
	twitter 4: 
	nºsocis 28: 
	nºsocis 29: BARCELONA
	nºsocis 30: 08914
	facebook 4: 
	nºsocis 31: 8
	nºsocis 32: 1989
	instagram 4: 
	nºsocis 33: 
	carrer 4: C/ Ricard Strauss, 30.
	sinopsis 4: Som una associació sense ànim de lucre ubicada a la ciutat de Badalona des de 1.989. La nostre missió és millorar la qualitat de vida de la comunitat  a través de projectes d’educació no formal.La nostra feina té especial incidència en la zona nord de Badalona  on actuem per prevenir situacions d’exclusió social i oferir oportunitats a infants i joves. Els nostres projectes són d’impacte local però vinculats activitats i programes Europeus i Internacionals.  Amb projectes socials dins l’àmbit esportiu, cultural i de cooperació.InfantsAmb l’educació en el lleure, donem resposta a les necessitats d’infants, famílies  i el seu entorn amb l’objectiu de prevenir situacions de vulnerabilitat social.Projectes: Casal Diari, Esplai de Caps de Setmana, Activitats de Vacances.JovesA través de l’educació no formal contribuim al desenvolupament personal, professional i social dels joves.ObjectiusEstimular l’esperit emprenedor i la creativitatFer seguiment a joves amb situació de vulnerabilitat i risc social.Oferir alternatives al lleure amb activitats i espais gestionats pels mateixos joves.Potenciar la mobilitat juvenil a través d’intercanvis entre joves de diferents països.Projectes:Dinamització Juvenil a les Escoles, Casals de JovesProjectes socioesportius:  l’Escola de Korfbal – Lliga de Barri (Futbol), Concurs de Música de Badalona, Iniciatives i Intercanvis Juvenils dins del Programa Joventut en Acció.InternacionalEls projectes internacionals ofereixen als joves la possibilitat de pensar globalment i actuar localment. A més d’ésser una oportunitat per conèixer diferents països i cultures i desenvolupar competències personals, educatives i professionals.Objectius:Oferir la possibilitat al joves “d’aprendre fent” a través de la participació en projectes on són els actors principals.Promoure el contacte amb altres cultures, estimulant una visió positiva de la diversitatPromoure el Voluntariat Internacional com a mitjà per potenciar la mobilitat juvenil.Treballar en xarxa amb altres entitats, locals i internacionals per millorar les condicions de vida dels menys afavoritsProjectesVoluntariat en el MónIntercanvis InternacionalsIniciatives JuvenilsProjectes de Cooperació Internacional 
	nºsocis 34: rotllana@rotllana.cat
	nom comercial 4: LA ROTLLANA
	Forma jurídica 4: [Associació]
	xarxa 4: [Xarxa d'Economia Solidària]
	sector activitat 4: [Espais i Xarxes]


