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Forma Jurídica
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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: Surt Fundació de Dones
	asltres xarxes 5: -ECAS - Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social. Surt és part de la Junta Directiva i de la Per- manent. Participem, a més, en diverses estructures i espais de treball que organitza ECAS (Vocalia de pobresa, Vocalia d’habitatge i Comissió d’Acció Comunitària) -DDIPAS –Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social. Xarxa promoguda per ECAS que integra més de 100 dones professionals del sector social. Som part de la Xarxa i de la Junta de Govern. -Fundació Tot Raval- Plataforma de 60 associacions, institucions, persones i empreses vincula- des al barri del Raval de Barcelona. Surt és membre del Patronat de la Fundació Tot Raval i de la seva Junta de Govern. Participem, a més, en diferents espais i comissions de treball com la Taula comunitària –Comissió de Salut -Coop57- Cooperativa de serveis financers, ètics i solidaris. Formem part del Consell de Secció de Catalunya i del Consell Rector. -Xarxa d’Entitats d’Acollida de Barcelona- Xarxa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona – Direcció d’Immigració. -Xarxa Antirumors, dins el Pla de Barcelona Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona. Formem part dels Grups de Formació i de Comunicació. -XESAJE-Xarxa d’entitats que tenen serveis d’atenció jurídica per a persones estrangeres, impul- sada per l’Ajuntament de Barcelona. Som membres de la xarxa. -XEBS-Xarxa d’Economia Solidària de Barcelona, per potenciar l’Economia Social a la ciutat i im- pulsar l’emprenedoria social i la innovació social -XARXA ROMEST-Xarxa d’entitats que intervenen amb la població gitana. Som membres de la xarxa. -Xarxa d’habitatges d’inclusió de l’Ajuntament de Barcelona. Espais de participació ciutadana -Consell Nacional de Dones de Catalunya. És l'òrgan participatiu i consultiu de l'Institut Català de les Dones (ICD). -Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona. Surt és membre del Consell i de la Comissió Permanent i participem en els Grups de Treball de Dona i el d’Acció Comunitària -Consell Municipal de les Dones de Barcelona. Som a la Comissió Permanent del Consell. El Consell de les Dones de Barcelona és l'òrgan de participació de les dones de la ciutat en les polítiques de l'Ajuntament de Barcelona. -Consell Municipal d’Immigració de Barcelona. Impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, format per entitats de persones immigrants i entitats que treballen per l’acompanyament de persones migrades. -Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. És l’espai de participació, de cooperació público-privada i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat que treballen per construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de vida per a totes les persones. Plataformes i altres espais de treball: -Pla d’Interculturalitat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona -Pla integral del Poble Gitano Taula tècnica de l'agència ABITS. Ajuntament de Barcelona. -Xarxa d’entitats del barri de La Mina Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere. 
	web entitat 5: https://www.surt.org/es/ 
	CIF/NIF 25: G64404213
	CIF/NIF 26: Barcelonès
	CIF/NIF 27: 41377779, 2.174154
	CIF/NIF 28: Esther Ramos Oliveras
	CIF/NIF 29: 933428380
	municipi 5: Barcelona
	twitter 5: https://twitter.com/Fundacio_Surt 
	nºsocis 35: --
	nºsocis 36: Barcelona
	nºsocis 37: 08001
	facebook 5: https://www.facebook.com/FundacioSurt/ 
	nºsocis 38: 103
	nºsocis 39: 2006
	instagram 5: ------
	nºsocis 40: 8532
	carrer 5: Guardia 14
	nºsocis 41: surt@surt.org
	nom comercial 5: Fundació Surt
	descrició de l'activitat 5: Surt és una entitat d’acció social que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i per eradicar les discriminacions per raó de sexe, amb la vista posada en assolir una societat amb equitat de gènere efectiva.
	ambit geografic 5: Catalunya
	%dones organitzacio 1: 93
	facturció anual 5: 3.965.853
	sinopsis 5: SURT treballa per a fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i eradicar les discriminacions per raó de sexe promovent l’equitat de gènere, l’empoderament de les dones, la seva autonomia i el seu lideratge, des d’una visió integral que inclou les difernts dimensions de l’empoderament: econòmic, personal, comunitari, social i polític.Des d’aquest posicionament treballem, des d’àmbits diversos, promovent l’ocupació de qualitat i en condicions de no discriminació; generant coneixements i sensibilitzant respecte lesdiscriminacions per raó de sexe que marquenla participació social, econòmica i laboral de les dones, especialment en l’àmbit professional; i duent a terme accions per afavorir el respecte a la diversitat cultural i la defensa dels drets de ciutadania de les dones.
	innovacio de l'activitat 5: Off
	desenvolupament territorial 5: Off
	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: 100
	xarxa a la qual pertany: XES
	forma juridica: Fundació
	nom sector activitat: Tercer sector


