


HI HA MOLTES MANERES DE COL·LABORAR:

Posa el teu gra de sorra per fer possible

Implica’t i dóna valor afegit a la teva empresa! 

Col•labora amb
la teva empresa

FES UN VOLUNTARIAT
CORPORATIU

FINANÇA
UN PROJECTE

APORTA PRODUCTES
O MATERIALS



El Pis Zero et necessita

El Pis Zero és un espai d’allotjament que cobreix les necessitats més 
bàsiques de les persones que viuen al carrer i en el qual la normativa és 
molt flexible.

Està dirigit a persones conegudes per l’entitat que fa molt temps que estan al 
carrer, que no han trobat cabuda en cap altre recurs i es troben en una situació 
especialment vulnerable. Cada nit hi dormen i esmorzen 10 persones. 

FINANÇA L’ALLOTJAMENT DE 10 PERSONES
DURANT UNA SE TMANA AL PIS ZERO! 

1.235 €Una setmana d'allotjament:

64.200 €Un any d'allotjament:

Equipa els habitatges

Quan una persona accedeix a un nou habitatge individual cal condicionar-lo 
amb mobiliari i electrodomèstics. 

MOBLA UN PIS I CONVER TEIX-LO EN UNA LLAR!

1.700 €Muntatge d'un pis:

Facilita l'allotjament

L’accés a un habitatge individual, digne i estable és clau perquè les persones 
sense llar puguin millorar la seva situació i recuperar l’autoestima i l’autonomia 
que el carrer els ha pres.

Necessitem finançament per al lloguer de 25 pisos i pels subministraments 
mensuals d'aigua, llum i gas.

TENIR LA CLAU D’UNA LLAR ÉS UNA SENSACIÓ FANTÀS TICA!

500 €Lloguer d’un pis:

130 €Subministraments:



Acull i acompanya

SUPORT PSICOLÒGIC

La vida al carrer esborra la identitat de les persones, la confiança
i l’autoestima, causant un impacte psicològic.
 
Per aquest motiu, comptem amb un servei d’acompanyament psicològic 
gestionat per tres professionals que dóna suport a persones que viuen o han 
viscut al carrer realitzant teràpies grupals i individuals. 

FINANÇA AQUES T SERVEI PER PODER
ASSEGURAR-NE UNA CONTINUÏTAT! 

9.600 €Un any de servei psicològic:

SUPORT JURÍDIC
 
L’equip jurídic d’Arrels, format per dos professionals, aconsella i atén els casos 
pendents amb la justícia de les persones que acompanyem a l’entitat. 

Durant el 2016, 71 persones que coneixem han utilitzat aquest servei.

NECESSITEM GARANTIR EL MANTENIMENT D’AQUES T SERVEI! 

10.000 €Un any de servei jurídic:

SUPORT NEUROLÒGIC I COGNITIU

Necessitem fer un estudi de la cognició, conducta i funcionalitat
de les persones que atenem. 

L’objectiu és realitzar un diagnòstic neurològic per conèixer amb més 
profunditat el perfil de les persones, obtenir més informació sobre el seu estat 
i formar els professionals per adaptar les pautes d’intervenció. 

VOLEM OFERIR UNA MILLOR ATENCIÓ
A LES PERSONES QUE ACOMPANYEM!

6.500 €Un any d'estudi:



Forma part de les activitats

LLAR RESIDENCIAL PERE BARNÉS

Aquesta residència temporal d’Arrels està destinada a persones que fa molt 
temps que viuen al carrer, que es troben en una situació molt vulnerable i
tenen una salut fràgil, tant física com mental.

Ofereix atenció personalitzada i integral d’allotjament, alimentació, suport social 
i sanitari a 33 persones perquè, a poc a poc, guanyin confiança i autonomia.

La realització de tallers terapèutics, d’oci i didàctics és molt important per 
estimular i desenvolupar les habilitats de les persones que s’hi allotgen. 

ENS CAL FINANÇAMENT PER PODER REALI TZAR
TOTES LES ACTIVI TATS!

TALLER LA TROBALLA

El taller d’Arrels és un espai ocupacional on persones que han viscut 
al carrer desenvolupen habilitats socials i personals a través de 
l’elaboració de productes artesanals.

Fusta massissa, paper, teles, peces de vidre i ceràmica, maquinària de 

fusteria, tèxtil i d’enquadernació... són alguns dels materials que fan falta. 

POTS FINANÇAR-LOS O APOR TAR-LOS!

6.500 €Esdeveniments de l'any:

CELEBRACIÓ D’ESDEVENIMENTS 

Periòdicament organitzem celebracions per cohesionar tot l’equip i trencar amb 
la rutina: arrossades, barbacoes, dinar i sopar de Nadal, revetlla de Sant Joan... 
Finança els nostres esdeveniments, aporta el material necessari i participa-hi 
amb els teus treballadors! 

8.500 €Colònies i sortides anuals: 

ACTIVITATS DE LLEURE

Colònies d’estiu, espectacles de màgia i de teatre, visites culturals, sortides a la natura... 

Són activitats de lleure que organitzem per a les persones sense llar que acompanyem, 
necessàries per trencar amb la rutina i rebre nous estímuls i experiències.

REGALA UNA EXPERIÈNCIA! 



POTS IMPLICAR-TE EN ELS NOSTRES PROJECTES ANIMANT
ELS TEUS TREBALLADORS A FER UN VOLUNTARIAT.

• Juga amb l’equip de futbol d’Arrels format per persones que viuen o han viscut al carrer i marca un gol
a favor de les persones sense llar. 

• Vine al Centre d’Acollida a fer manualitats conjuntament amb les persones que acompanyem, comparteix una estona
amb elles i apropa’t a la seva realitat.

• Suma’t a les activitats de la Llar residencial: arrossades, barbacoes...

• Organitza un grup amb els teus treballadors i participa al projecte “Passejant junts”, on una persona que ha viscut al 
carrer us guiarà pels espais de Barcelona que van marcar la seva experiència i us permetrà conèixer de més a prop la 
problemàtica del sensellarisme. 

COL·LABORA AMB ELS TEUS TREBALLADORS!

Fes un voluntariat corporatiu

SUR T GUANYANT
TU TAMBÉ!

Pots fer difusió de la col•laboració amb Arrels i posar un enllaç al nostre web.

Visita i segueix l’evolució del projecte que estàs fent possible. 

Desgrava fiscalment la teva col•laboració.

Posa el segell d’empresa clau al teu lloc web o oficina
i nosaltres citarem la teva empresa al nostre web. 



GRÀCIES
PER FER POSSIBLE

La Caixa: ES43 2100 0975 2802 0006 5046
Triodos Bank: ES18 1491 0001 2120 1336 6022

www.ningudormintalcarrer.org
amics@arrelsfundacio.org

Tel. 934 412 990
WhatsApp - Telegram: 692 68 90 92

Remitent: Arrels Fundació
Riereta, 24 baixos. 08001 Barcelona


