Fundació Surt
Dades bàsiques

Contacte

Activitat econòmica

Nom jurídic:

Web entitat

Facturació anual:

NIF/CIF:

3.965.853

https://www.surt.org/es/

Surt Fundació de Dones

Nom del sector d’activitat:

Xarxes socials:

Nº socis:

Tercer sector
G64404213
Data de constitució:

2006

--

https://twitter.com/Fundacio_Surt

Nº treballadors:

https://www.facebook.com/FundacioSurt/

103

Descripció de l’activitat:

Surt és una entitat d’acció social que treballa per fer efectius els
Àmbit geogràfic:

-----CNAE Principal:

8532

Catalunya

Tercer Sector Social:

Si

✔

No

% dones dins de la l’organització:

Carrer:

93
Forma Jurídica

% dones en càrrecs directius:

100

Guardia 14
Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.

Fundació

Municipi:

Codi postal:

SURT treballa per a fer efectius els drets econòmics, socials i
culturals de les dones i eradicar les discriminacions per raó de
Xarxa a la qual pertany
Barcelona
08001
sexe promovent l’equitat de gènere, l’empoderament de les
dones, la seva autonomia i el seu lideratge, des d’una visió
XES
integral que inclou les difernts dimensions de l’empoderament:
Comarca:
Província:
econòmic, personal, comunitari, social i polític.
Des d’aquest posicionament treballem, des d’àmbits diversos,
Altres xarxes:
Barcelonès
Barcelona
promovent l’ocupació de qualitat i en condicions de no
generant coneixements
sensibilitzant
respecte ECAS (Vo
-ECAS - Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social. Surt és part de la Junta Directiva i de la Per- manent. Participem, a més, en discriminació;
diverses estructures
i espais de itreball
que organitza
lesdiscriminacions per raó de sexe que marquenla participació
Coordenades:
Telèfon:
social, econòmica i laboral de les dones, especialment en
l’àmbit professional; i duent a terme accions per afavorir el
41377779, 2.174154
933428380
respecte a la diversitat cultural i la defensa dels drets de
ciutadania de les dones.
Correu electrònic:

Àmbits de Bones Pràctiques:
Innovació en l’activitat.

surt@surt.org

Desenvolupament territorial.

Persona de contacte:

Esther Ramos Oliveras

✔

Impacte:

✔ Social

Internacionalització.

Cultural

Col·laboració i intercooperació.

Mediambiental

Gestió i organització interna.
Transformació en cooperativa.

G146NCTC-225-00

Altres:

