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La nostra
missió
Treballem per a la inclusió social de
les dones embarassades i les mares
soles, perquè puguin gaudir de la
maternitat amb el suport que
necessiten.
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un cop han tingut el bebè.
A més, realitzem projectes propis a favor
del col·lectiu. Disposem d'un pis pont per
a dues famílies que han viscut a la Llar
Santa Isabel i els oferim suport cap a la
independència econòmica i emocional.
Posat en marxa des de 2018, ja hem
aconseguit que 4 famílies visquin de
forma autònoma.

Desenvolupem projectes que donen
suport a la tasca d'acompanyament que es

Com a novetat, aquest l'últim trimestre

realitza des del Programa Integral

de 2019 estem posant en marxa el 'Centre

Maternoinfantil de la Llar Santa Isabel i la

d'atenció a famílies monomarentals' per

Residència Mare Teresa. Aquest es troba al

augmentar el nostre suport a les dones

barri del Guinardó de Barcelona i ofereix

que es troben soles i sense recursos

una llar i suport a dones embarassades i

enfront de la maternitat.
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Centre
d'atenció
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S'inclouen els següents serveis:
Atenció psicològica.
Orientació i informació dels recursos
existents.
Assessorament formatiu i d'inclusió
laboral.

Posem en marxa aquest projecte per

Servei jurídic.

satisfer les necessitats de les famílies

Donacions directes a través del banc de

en què les dones afronten la
maternitat en solitari i sense
suports.

recursos (llet, bolquers, bressols...).

L'horari d'atenció és de dilluns a
divendres de 9 a 13 h, al telèfon
93 218 24 63.
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Les dades
parlen
Les famílies monoparentals en situació
de vulnerabilitat tenen moltes
dificultats per accedir a l'habitatge i
arribar a final de mes, però
emocionalment també tenen molta
recàrrega.

323.700
FAMÍLIES MONOPARENTALS A
CATALUNYA
El 80% estan encapçalades per dones
i el 75% es troben a la província de
Barcelona.

35%
EN RISC DE POBRESA
Les famílies monoparentals tenen
més risc de trobar-se en situació
d'exclusió social.
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Necessiten el
teu suport
Pots col·laborar:
Realitzant una
donació econòmica o de
productes de primera
necessitat (llets, bolquers,
cotxets, bressols, roba...).
Fent un voluntariat.
Necessitem persones
voluntàries tant per a
gestionar el banc de
recursos i realitzar un ajut
puntual a les mares, com
professionals (advocats/des,
psicòlegs/ues,
treballadors/es socials...).

