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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.
Infants
Amb 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.
Joves
A través
l’educació
no formal contribuim al
Àmbits
dedeBones
Pràctiques:
desenvolupament personal, professional i social dels joves.
Objectius
Impacte:
Innovació
en l’activitat.
Estimular
l’esperit
emprenedor i la creativitat
seguiment a joves
amb situació de vulnerabilitat
territorial.
✔FerDesenvolupament
✔ Social i risc
social.
alternatives al lleure amb activitats
gestionats
Internacionalització.
Cultural
✔Oferir
✔i espais
pels mateixos joves.
Col·laboració
i intercooperació.
Mediambiental
✔Potenciar
la mobilitat
juvenil a través d’intercanvis
entre joves
de diferents
països.
Gestió i organització interna.
Projectes:Dinamització Juvenil a les Escoles, Casals de Joves
Projectes
socioesportius:
l’Escola de KorfbalAltres:
– Lliga de Barri
Transformació
en cooperativa.
(Futbol), Concurs de Música de Badalona, Iniciatives i
Intercanvis Juvenils dins del Programa Joventut en Acció.
Internacional
Els 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.

