RESUM CONVOCATÒRIES SUBVENCIONS 2016-2017

SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE DESENVOLUPEN PROJECTES EN MATÈRIA DE SERVEIS D'ATENCIÓ, PREVENCIÓ I PROMOCIÓ
DE L'AUTONOMIA PERSONAL DIRIGITS A LA INTEGRACIÓ SOCIAL DE PERSONES AMB MALALTIES ONCOLÒGIQUES, DE PERSONES AMB MALALTIA D'ALZHEIMER O ALTRES
DEMÈNCIES, DE PERSONES AMB MALALTIES NEURODEGENERATIVES, DE PERSONES AMB MALALTIES RARES I DE PERSONES AMB DISCAPACITAT.

ENTITAT

LOCALITAT

PROJECTE

Associació Balear d'infants amb
malalties rares - ABAIMAR

Palma

Atenció integral Abaimar

Associació Balear d'esclerosi
múltiple - ABDEM

Palma

Activa-T, servei d'informació, formació i
acompanyament a persones joves amb esclerosi
múltiple

Associació Balear de la malaltia
de Huntington

Palma

Atenció psicosocial per a malalts de Huntington i
als seus familiars

Associació Espanyola contra el
càncer - Junta de Balears - AECC

Palma

Acollida i prevenció un espai segur per a tots

Associació Balear de fibrosi
quística

Palma

Servei d'atenció integral per a nins i joves amb
fibrosi quística

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Servei d'atenció integral que ofereix atenció
psicològica, social, fisioteràpia i reforç escolar
domiciliari.
Serveid'atenció integral per tal de formar a les
persones amb esclerosi múltiple en
competències transversals, mitjançant
activitats d'autogestió de la malaltia. Ofereix
informació, orientació, atenció individual,
familiar,
i activitats
i de
Servei pergrupal
a persones
amb esportives
la malatia de
Huntington que ofereix atenció social
individual i familiar, valoració psicològica,
rehabilitació i tractament cognitiu i
conductual.
Servei de pisos d'acollida per a les persones
amb diagnòstic de malaltia oncològica i la seva
família i que provenen de Menorca, Eivissa i
Formentera i que han de rebre tractament a
Mallorca.
Servei d'atenció integral per a nins/nines i
joves amb fibrosi quística que ofereix els
següents programes: programa d'acollida a
famílies, programa de fisioteràpia respiratòria,
programa d'osteopatia, programa d'ateció
psicosocial i programa de sensibilització.

QUANTITAT
SUBVENCIÓ
60.000,00 €

115.180,25 €

41.296,00 €

59.271,02 €

14.000,00 €

Associació d'esclerosi múltiple
d'Eivissa i Formentera - AEMIF

Eivissa

Associació de familiars i amics de
Pollença
malalts d'Alzheimer - AFAMA

ENTITAT

LOCALITAT

Associació per a la rehabilitació
d'accidentats cerebrals de Balears Palma
- REHACER

Aspaym Balears

Palma

Atenció psicosocial per a afectats d'esclerosi
múltiple i altres malalties neurodegeneratives

Atenció al malalt en Centre d'estimulació
cognitiva i al cuidador principal

Servei de psicologia que es presta en el Centre
de Rehabilitació Neurològica. Ofereix teràpia
individial i rehabilitació cognitiva.
Centre per a persones amb la malaltia
d'Alzheimer i la seva família. S'ofereixen les
següents activitats: estimulació cognitiva,
teràpia de reminiscència, teràpia ocupacional,
psicomotricitat, atenció psicològica i foment
de les relacions socials.

PROJECTE

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Servei que ofereix atenció a les necessitats
bàsiques, terapèutiques i socio-culturals, a
nivell físic, psíquic i social, de les persones
Centre de promoció de l'autonomia personal per a
afectades per DCA en la fase post aguda i
les persones amb dany cerebral adquirit
crònica d'aquest, afavorint l'autonomía i la
permanència a l'entorn habitual.

Servei d'atenció integral domiciliària - SAID

Es tracta d'un servei d'atenció integral
domiciliària que atén a persones amb lesió
medular que presenten tretraplègies,
paraplègies o malalties neurodegeneratives. El
servei es desenvolupa al domicili o a l'entorn
real de la persona. Amb els següents
programes: informació, orientació,
assessorament, atenció psicològica i
assistència personal per la millora de
l'autonomía personal en les AVD.

76.048,92 €

71.280,00 €

QUANTITAT
SUBVENCIÓ

155.893,80 €

135.044,26 €

Associació de persones amb
discapacitat - ASDICA

Nousistemes

Son Ferrer Calvià

Palma

Servei de fisioteràpia

Servei per a l'autonomia personal mitjançant la
tecnologia de suport - Nousis

Associació Balear d'usuaris de
salut mental i famílies - La nostra Palma
veu

Promoure la recuperació i l'empoderament

Associació Pitiusa de familiars de
persones amb malaltia mental - Eivissa
APFEM

Centre ocupacional per a persones amb
discapacitat associada a malaltia mental i
discapacitat associada a l'autisme

Associació Balear de persones
Palma
amb discapacitat física - ASPROM

Servei d'habilitació i promoció de l'autonomia
personal

Servei de fisioteràpia per a persones amb
discapacitat física, que pretén millorar la
qualitat de vida d'aquestes.
Servei que pretén millorar la qualitat de vida i
l'autonomía personal de les persones amb
discapacitat, dependència i diversitat
funcional, mitjançant les tecnologíes de
suport.
Servei d'atenció integral a persones amb
trastorn mental greu i familiars. Dins un
entorn de socialització troben suport per el
desenvolupament personal a través de
l'assessorament sociolaboral, de vivenda i
entrenament d'habilitats.
Servei ocupacional per a persones amb
malaltia mental greu i persones amb TDH.
Suport extens, limitat o intermitent a
persones que necessiten organització,
supervisió i assistència en la realització de les
activitats de la vida diària.
Servei per a persones amb discapacitat física
amb dificultats d'integració social en el que es
dona atenció integral de tipus rehabilitador i
habilitador que afavoreix la promoció de
l'autonomía personal i la qualitat de vida. Es
duen a terme les següents activitats: atenció
psico-social, formació permanent, HHSS,
atenció especialitzada, oci i temps lliure i
activitats prelaborals.

15.305,82 €

25.242,12 €

4.673,10 €

29.013,93 €

58.027,87 €

Associació de persones amb
necessitats especials d'Eivissa i
Formentera - APNEEF

Eivissa

Associació de pares de nens i
adolescents discapacitats d'Eivissa Eivissa
i Formentera - ASPANADIF

Tractament, rehabilitació i prevenció per a
nens/as i joves amb necessitats especials

Integració i capacitació sociolaboral

Servei terapèutic i social que proporciona
logopèdia, psicoteràpia i estimulació cognitiva,
fisioteràpia, psicomotricitat i tallers d'HHSS,
manualitats i reforç escolar. A més es
proporciona atenció social, assessorament i
atenció psicològica a les famílies.
Servei ocupacional per ajudar a les persones
amb discapacitat a aconseguir les habilitats
necessàries per poder accedir a un lloc de
feina. Amb les següents activitats: habilitació
per a la vida diària, àrea ocupacional, àrea
d'habilitats emocionals, estimulació cognitiva,
oci i formació.

174.083,60 €

73.639,31 €

SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE DESENVOLUPEN PROJECTES EN MATÈRIA DE SERVEIS OCUPACIONALS PER A L'ATENCIÓ
SOCIAL ESPECIALITZADA A PERSONES AMB DISCAPACITAT PER MALALTIA MENTAL GREU.

ENTITAT

LOCALITAT

PROJECTE
Servei ocupacional per a persones amb transtorn
mental greu
Servei ocupacional per a persones amb
discapacitat per trastorn mental greu: DEIXALLES
PONENT

Fundació Es Garrover

Inca

Fundació Deixalles

Palma

Associació per a la salut mental
GIRA-SOL

Palma

Servei ocupacional

Associació Estel de Llevant

Manacor

Servei ocupacional per a persones amb malaltia
mental de la comarca de Manacor

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Servei d'atenció diürna que dona suport a les
persones amb discapacitat que necessiten
organització, supervisió i assistència en la
realització de les activitats de la vida diària, i
també suport en el procés d'adquisició
d'habilitats bàsiques per tal de poder assolir la
màxima integració social.

QUANTITAT
SUBVENCIÓ
98.524,80 €
86.209,20 €
184.734,00 €
184.734,00 €

SUBVENCIONS DESTINADES A FINANÇAR LES DESPESES ORDINÀRIES DE FUNCIONAMENT DE LES FEDERACIONS, LES CONFEDERACIONS I LES UNIONS D'ENTITATS SENSE
ÀNIM DE LUCRE D'ÀMBIT SUPRAINSULAR QUE DUEN A TERME, EXCLUSIVAMENT, ACTUACIONS A FAVOR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA, GREUMENT AFECTADES.
QUANTITAT
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
SUBVENCIÓ
Les àrees d'actuació de PREDIF-IB són les
següents: accessibilitat i disseny universal,
Federació Predif Illes Balears
Palma
Suport a l'acció federativa de Predif-IB
80.000,00 €
informació i orientació i inserció i formació
laboral.
SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DE L'ENTITAT CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I ACOLLIDA DE PERSONES DISMINUÏDES PSÍQUIQUES PROFUNDES DE LES ILLES BALEARS,
PER TAL DE FINANÇAR EL FUNCIONAMENT DE LA UNITAT MIGJORN DEL CENTRE DE PERSONES DISCAPACITADES PSÍQUIQUES PROFUNDES "SON TUGORES"
ENTITAT

ENTITAT

CONSORCI APROP

LOCALITAT

LOCALITAT

Palma

PROJECTE

PROJECTE

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Es tracta d'un servei que pretén millorar la
qualitat de vida de persones adultes amb
discapacitat intel.lectual, que no poden
Projecte per a persones amb greus alteracions de
conviure dins un entorn normalitzat i que
conducta.
necessiten d'un recolzament específic degut a
les seves alteracions de conducta.

QUANTITAT
SUBVENCIÓ

1.289.000,00 €

PROGRAMES QUE TREBALLEN AMB JOVES EMBARASSADES SENSE MITJANS PER AFRONTAR LA MATERNITAT I AMB MARES I PARES JOVES, MENORS DE 30 ANYS, QUE TENEN
DIFICULTATS ECONÒMIQUES I SOCIALS
QUANTITAT
PROJECTE
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
SUBVENCIÓ
ENTITAT
LOCALITAT
Programa de suport psicosocial i capacitació
parental per a unitats familiars i/o dones
Fundació de Solidaridad
Pis d’acollida per a dones embarassades i mares
Palma
gestants que han viscut en contextos
41.417,46 €
Amaranta VINCLES.
amb fills/es a càrrec
d’explotació sexual, violència i/o exclusió
social

Associació Pa i Mel

Sa Pobla

Preparació sociolaboral i ajus alimentaris 2016

Orientar i formar a nivell social, psicològic i
laboral i cobrir les necessitats bàsiques de
dones embarassades sense mitjans per
afrontar la maternitat i pares i mares joves
amb infants, amb greus dificultats
econòmiques i socials

30.193,41 €

PROGRAMES EN MATÈRIA DE MENORS I FAMÍLIES ORIENTATS A PROPORCIONAR MITJANS DE PREVENCIÓ, D'ATENCIÓ I D'AJUDA A LES PERSONES QUE ELS NECESSITEN A
CAUSA DE LES SEVES DIFICULTATS DDE DESENVOLUPAMENT EN LA SOCIETAT.
QUANTITAT
PROJECTE
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
SUBVENCIÓ
ENTITAT
LOCALITAT
Programes que treballen amb persones joves
que han estat sotmeses a tutela
Servei d’emancipació per a joves “Un pont per a la
GREC
Palma
administrativa o amb un expedient de
90.600,00 €
vida adulta”
mesures judicials i que es troben en procés
d’emancipació
Programes que treballen amb persones joves
que han estat sotmeses a tutela
Fundació Natzaret
Palma
Casa del jove
administrativa o amb un expedient de
101.443,08 €
mesures judicials i que es troben en procés
d’emancipació
Programes que treballen amb persones joves
que han estat sotmeses a tutela
Fundació de Solidaritat Amaranta Palma
Programa d’emancipació JORBALAN
administrativa o amb un expedient de
90.000,00 €
mesures judicials i que es troben en procés
d’emancipació
Programes que treballen amb persones joves
que han estat sotmeses a tutela
Fundació Aldaba
Palma
C’an Neftalí
administrativa o amb un expedient de
91.555,00 €
mesures judicials i que es troben en procés
d’emancipació

Serveis i programes de prevenció i tractament
del maltractament infantil entre la població
menor, així com sensibilització entre la
població adulta i intervenció amb persones
adultes que hagin patit maltractaments

Fundació RANA

Palma

Atenció i orientació a víctimes d’abús sexual
infantil i prevenció per a menors en risc

ASPANOB

Palma

Programa d’atenció integral pels nins i nines amb Atenció psicosocial a malalts oncològics i a les
càncer i les seves famílies
seves famílies

ENTITAT

Associació Pro emancipats de les
Palma
Illes Balears

Confederació d’Associacions de
Pares i Mares d’Alumnes de les
Illes Balears

Un somriure per Txernòbil

PROJECTE

LOCALITAT

Palma

Petra

Visibilitat APEIB. Un punt de partida

FERYA

Acollida Hivern 2016-2017

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Visualització del col·lectiu de persones que
han viscut en pisos de protecció de menors,
desmitificar els estereotips i prejudicis que hi
ha en relació a aquest col·lectiu i generar
recursos útils i accessibles a tot el món , en
general i a aquest col·lectiu en particular
Programa d’empoderament de les
organitzacions de famílies per promocionar el
sistema en xarxa que activi la prevenció
universal dels riscos que afecten el col·lectiu
de menors i a tota la societat
Acollida en famílies de Mallorca
durant les vacances de Nadal de nins i nines
ucraïnesos i bielorussos afectats per les
consequències del desastre nuclear
de Txernòbil durant les vacances de Nadal per
millorar la seva salut tant física com
psicològica i emocional

50.000,00 €

191.900,00 €
QUANTITAT
SUBVENCIÓ

10.300,00 €

29.500,00 €

7.118,54 €

PROGRAMES D'ATENCIÓ SOCIAL ESPECÍFICA DE PERSONES IMPLICADES EN UN PROCEDIMENT JUDICIAL PENAL O CIVIL
ENTITAT

PROJECTE

LOCALITAT

IRES (Institut de Reinserció Social)
Palma

Servei d’atenció social als jutjats

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Atenció social específica de persones
implicades en un procediment judicial penal o
civil, amb independència de la situació jurídica
en què es troben, duita a terme per entitats
socials sense ànim de lucre

QUANTITAT
SUBVENCIÓ

260.000,00 €

PUBLICACIÓ I DIFUSIÓ DE RESULTATS DE TREBALLS DE RECERCA EN L'ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS
ENTITAT
Joana Mª Mestre MiqueL

PROJECTE

LOCALITAT
Palma

Els serveis socials comunitaris a Mallorca:
estructura, dinàmica i organització envers el
benestar professional de les treballadores socials

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Publicació i difusió de resultats de treballs de
recerca en l’àmbit dels serveis socials

QUANTITAT
SUBVENCIÓ
2.809,30 €

Conviure amb els diferents. Els grans reptes de la Publicació i distribució del treball de recerca
2.530,43 €
immigració a les Balears
de la immigració a les Balears
SERVEIS D'ACOMPANYAMENT PER A PERSONES AMB MALALTIA MENTAL DESTINATS A LA REHABILITACIÓ PSICOSOCIAL I LA REINSERCIÓ SOCIOLABORAL DE PERSONES
RECLUSES I EXRECLUSES I PERSONES EN PROCÉS JUDICIAL
Lleonard Muntaner, Editor, SL

ENTITAT

Palma

PROJECTE

LOCALITAT

GREC (Grup d’Educadors de Carrer
Palma
i Treball amb Menors)

Servei d’acompanyament per a persones amb
discapacitat

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Serveis d’acompanyament per a persones amb
malaltia mental destinats a la rehabilitació

QUANTITAT
SUBVENCIÓ
185.021,20 €

SERVEIS I PROGRAMES D'ATENCIÓ SOCIAL, D'ORIENTACIÓ, DE VALORACIÓ I D'INTEGRACIÓ PER AL FOMENT DE LA INCLUSIÓ SOCIAL I SERVEIS D'ATENCIÓ SOCIAL ADREÇATS
A PERSONES I FAMÍLIES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL MITJANÇANT PROGRAMES DIRIGITS A COBRIR NECESSITATS BÀSIQUES
ENTITAT

PROJECTE

LOCALITAT

Càritas

Palma

Acció de base

Càritas Menorca

Menorca

Per a la inclusió social.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Atenció social adreçada a la població en risc
d’exclusió social
Atenció social adreçada a la població en risc
d’exclusió social

QUANTITAT
SUBVENCIÓ
237.500,00 €
245.775,00 €

Club Elsa

Palma

Ajudes bàsiques. Club Elsa

Creu Roja

Palma

SEAP. Servei d’atenció urgent a les necessitats

Espiral

Palma

FORO. Formació i orientació laboral

Palma

Rehabilitació i reinserció social per a reclusos i
exreclusos

Palma

Per a la inclusió

Palma

Horabaixa, servei integral ambulatori a Mallorca,
Menorca i Eivissa

Fundació Canònica Home Lliure
Fundació Deixalles

Fundació Projecte Jove

Fundació TrobadA

Manacor

Germanes de Sant Vicenç de Paül Naüm
Palma
IRES (Institut de Reinserció Social)
Germanes Oblates
Metges del Món

Apodera’t: accions ocupacionals, formatives i
prelaborals per a persones en risc o exclusió social
Naüm. Centre de dia: serveis comunitaris de
prevenció i inserció social

Palma

Atenció a famílies amb menors a càrrec en
situació de vulnerabilitat

Palma

Pis Lausana

Palma

Obrint camins: programa adreçat a persones en
situació de prostitució

Accions i ajudes dirigides a cobrir necessitats
bàsiques (alimentació, vestit, etc.)
Atenció a les persones que presenten
dificultats econòmiques per cobrir les
necessitats bàsiques: alimentació, roba, vestit
Activitats formatives, tallers prelaborals i
orientació laboral
Atenció a les persones amb problemes de
consum als centres penitenciaris
Itineraris d’inserció per a persones en risc
d’exclusió social
Programa adreçat a persones amb addiccions.
El programa tradicional no respon a les seves
necessitats, atès que mantenen condicions
externes reforçadores
Programa amb activitats i tallers obert a la
ciutadania amb el perfil expressat

Centre socioeducatiu per a menors i joves en
risc d’exclusió social de la zona de Son Roca
Servei que ofereix una atenció integral a la
família amb accions socioeducatives
Pis tutelat per a dones que volen sortir de la
prostitució
Estudi de necessitats i fase d’execució des
d’una perspectiva comunitària

19.000,00 €

202.307,53 €

17.602,44 €
42.447,42 €
250.000,00 €

122.985,90 €

25.213,23 €

110.868,64 €

99.479,65 €
24.200,00 €
155.032,28 €

Associació Pa i Mel

Associació Probens

Associació Pastoral Penitenciaria

ENTITAT

Fundació Tutelar Demà

Creu Roja Espanyola
Banc d’Aliments de Mallorca

Sa Pobla

Anem a pescar

Inca

Probens t’acompanya

Palma

Pis d'acolliment- permisos penitenciaris i
emancipació

LOCALITAT

Sóller

Atenció integral a persones amb malaltia mental
greu amb mesures de protecció

Palma

Aliments per a la solidaritat

Palma

Ajuntament d’Eivissa
Eivissa

Fundació Aldaba

PROJECTE

Palma

Atenció a persones en risc d’exclusió social
que no poden cobrir les necessitats bàsiques
d’aliments i vestit
Servei d’acolliment que ofereix informació,
orientació i formació en competències
bàsiques
Vivenda tutelada de permisos penitenciaris i
per a persones recluses amb un tercer grau.
Servei d'acompanyament psicosocial a
persones internes.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Atenció amb l’objectiu de millorar l’autonomia
personal, la vivència de la malaltia, la
capacitat de relació i les expectatives
d’autoeficàcia i benestar personal a través del
desenvolupament d’activitats

Suport tècnic al Programa Operatiu del Fons
Espanyol de Garantia Agrària
Despeses de contractació d’una treballadora
Suport tècnic al Programa Operatiu del FEAD
social per a inspeccions i control d’entitats
d’acord amb les noves obligacions del Fons
benèfiques
Espanyol de Garantia Agrària
Disposició d’una figura de treball social per
Intervenció social amb les famílies afectades per garantir una atenció preferent i immediata a
desallotjament de les UA 27, UA 2 i 3, del barri sa les famílies i persones afectades
Penya d’Eivissa

Aldaba Suport Balear

Atenció a persones sotmeses a tutela amb la
funció fonamental de vetllar pels drets i la
guarda i cura de la persona tutelada i dels
seus béns

61.635,75 €

68.091,88 €

59.303,97 €

QUANTITAT
SUBVENCIÓ

16.000,00 €

30.000,00 €
15.000,00 €

25.000,00 €

481.104,13 €

Banc d’Aliments

Eivissa i
Formentera

Banc d’Aliments

Implantació del Banc a Eivissa i Formentera

57.000,00 €

