14è Programa 'Santander Ayuda'
Publicat el Xarxanet - Entitats i voluntariat de Catalunya per un món millor (http://xarxanet.org)
Finançament

Imprimir

Generar PDF

F Pere Tarrés
Dm, 23/04/2019 - 12:45

14è Programa 'Santander Ayuda'
La Fundación Banco Santander convoca ajuts per a projectes socials a nivell local que tinguin com a objectiu
millorar la qualitat de vida de persones en situació de vulnerabilitat.
Convocant: Fundación Banco Santander
Data de publicació de la convocatòria: Dilluns, 1 Abril, 2019
Termini convocatòria: 01/04/2019 fins 31/05/2019
Àmbit: Sanitat
Atenció social
Page 1 of 2

14è Programa 'Santander Ayuda'
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Drets humans i solidaritat
Educació i formació
Infància i joventut
Tipus: Subvenció
Tipus de finançament: Privat
Àmbit geogràfic: Estatal
Bases: Bases de la convocatòria
Més informació
Es donarà suport a iniciatives que contribueixin al desenvolupament integral d'aquells col·lectius més afectats per
la pobresa i l'exclusió social i projectes orientats a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a l'envelliment, a
la discapacitat i al suport o tractament de malalties.

Àrees d'actuació dels projectes objecte de subvenció:
A) Pobresa i exclusió social:

1. Desenvolupament social i educatiu d'infants i joves (fins a 25 anys) en situació en situació o risc de
pobresa i exclusió social i de les seves famílies.
2. Promoció de la inclusió social, el suport psicosocial i la inserció laboral de persones en situació o risc de
pobresa i exclusió social amb especial atenció a persones sense llar, població reclusa i dones víctimes del
tràfic o altres formes de violència.
3. Atenció de les necessitats bàsiques de col·lectius en situació o risc de pobresa i exclusió social.
B) Discapacitat, gent gran i salut:

4. Atenció sociosanitària, rehabilitació, accessibilitat i integració laboral de persones amb discapacitat.
5. Promoció de l'autonomia personal de la gent gran.
6. Millora de la qualitat de vida de persones en situació de malaltia.
Quantia: Les entitats sol·licitants podran sol·licitar fins a un màxim de 5.000 euros.
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