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COMPARTINT
HORITZONS...
...COMPARTINT

RECURSOS

Comarques 
de Lleida

Comarques 
de Girona

Comarques
de Barcelona

Ciutat de 
Barcelona

Comarques 
de Tarragona

Terres 
de l’Ebre

Missió

Visió

Valors

Àmbit d’Actuació

Donar suport estratègic, organitzatiu i tècnic a entitats 
del tercer sector social que ofereixen serveis d’atenció, 
formació i inclusió social i laboral.

Potenciar, millorar i generar una major eficiència i 
qualitat a les entitats del tercer sector social.

Participar de forma significativa en el desenvolupament 
del Sistema Català de Serveis Socials.

• Compromís i responsabilitat social
• Innovació social
• Treball en xarxa i comunitari
• Diàleg i participació

Tot el territori català amb entitats del tercer sector social.

Entitats associades a la Coordinadora sinergia social

Amb el suport de:
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Disposem dels següents serveis:

Infants, adolescents i joves

Persones amb discapacitat 
derivada de malaltia mental

Persones en tractament  
per drogodependència

Persones en compliment  
de mesures penals

Persones en recerca 
activa de feina

Persones grans 
amb dependència

Alumnes d’instituts 
i públics diversos

Joves i Adults  
en processos formatius

Persones afectades per VIH

COL·LECTIU TIPUS DE SERVEIS

Centres d’atenció a la infància i l’adolescència, pisos d’autonomia, equips de 
valoració del maltractament infantil, projectes acadèmics i professionalitzadors, 
serveis de mediació intercultural i serveis d’inserció laboral.

Llar Residència

Pisos de suport

Pisos de suport i serveis d’acompanyament a la formació i inserció laboral

Serveis de formació, millora de l’ocupabilitat, prospecció empresarial i 
intermediació i inserció laboral

Serveis d’ajuda a Domicili / Residència i Centre de dia

Serveis de sensibilització social

UEC (Unitat d’Escolarització Compartida), PFI (Programes de Formació i Inserció), 
Formacions a mida, ... 

Pisos de suport i serveis de suport a la vida autònoma

Dades d’Activitats 2018:
15 10.933 125 30.008.134€

13.817 812 13

22

Entitats conformen la 
Coordinadora Sinergia social

Assistents a activitats de 
formació i sensibilització

Projectes 
Gestionats

Volum 
Econòmic

Persones Ateses Professionals Adhesions a 
federacions del 

tercer sector
Voluntaris


