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El perquè d’aquest projecte:  

Les dones són un dels col·lectius més vulnerables socialment.

Hi ha dones soles i/o amb fills i filles que presenten algunes de les següents situacions:
- Absència d’una xarxa de suport familiar i social capaç d’oferir recolzament material i

emocional.
- Manca d’habitatge ni possibilitat d’accedir-hi en aquest moment.
- Dependència  econòmica:  manca  d’ocupació  i  dificultats  socials  i  personals  per  a

accedir-hi.
- Situacions greus d’inestabilitat personal i social: violència domèstica, ruptures familiars,

embarassos, ...

Moltes d’elles, no sols necessiten cobrir les seves necessitats bàsiques, econòmiques i de
recerca  de  feina,  també els  cal  algú  que  les  acompanyi,  que  les  aculli,  que  les  ajudi  a
recuperar-se, a trobar el seu lloc, a reconduir la seva vida,  ...

Al nostre Bisbat, fins ara, hi havia una manca de resposta concreta davant d’aquest realitat, ja
que no disposàvem dels recursos.

Els objectius: 

Objectiu general: Ajudar i acollir a dones amb o sense fills/es, que es trobem en una situació
de desemparament.

Objectius específics:
- Oferir  un  espai  d’acollida  a  aquestes  dones,  on  puguin  reflexionar  sobre  la  seva

situació, i veure cap on orientar el seu futur i encaminar la seva vida.

- Promoure la vida en comú i de compartir entre les dones que participen en el projecte,
acompanyades de les voluntàries.

- Acompanyar de manera personalitzada el procés que facin.

- Assessorar i facilitar els mitjans que les ajudin en la seva integració i a poder-se’n sortir.

En què consistirà:  

És un projecte d’acompanyament i allotjament temporal per a dones soles o amb fills i filles
que pateixen una situació de desemparament social i/o familiar. 



La casa d’acollida oferirà:
- un espai per a les dones i els seus fills, que pateixen una situació de desprotecció, i

necessiten un lloc i un temps per poder reconstruir la seva vida

- un acompanyament i acollida personal i comunitari a tots nivells. Es vol aconseguir que
trobin una “llar”: una família on hi rebin l’ajuda i recolzament que els manca

- apropament a l’entorn social, veïnal i parroquial

- atenció i seguiment social (per part d’un professional intern i/o extern)

- espais de trobada, de compartir i de vida en comunitat, de les dones i les voluntàries
implicades en el projecte

- activitats vàries 

- cobertura  de  les  necessitats  bàsiques  (alimentació,  roba,  ...),  en  el  cas  que  sigui
necessari

- assessorament i orientació per trobar alternativa a la seva situació 

El temps d’estada sempre serà limitat, però mai igual per a tothom, ja que cadascú tindrà el
seu temps. La  durada serà a criteri dels responsables del projecte.

La via d’accés a la casa serà  a traves de:
- les parròquies i les Càritas Parroquials
- el projecte de l’Església que surt
- serveis socials
- Altres entitats

Beneficiaris:  

Seran dones en situació de vulnerabilitat social amb o sense filles i fills, les quals no disposen
de xarxa social, ni familiar, ni recursos propis suficients per sostenir la seva autonomia familiar.

Serà, però, important que tinguin d’un mínim nivell d’autonomia personal que els permeti no
haver de comptar amb un suport professional i/o de voluntariat continuat. I també, en cas de
ser necessari, ha de poder i ser capaces de conviure amb una altre unitat familiar.

Podran ser dones amb o sense fills, sense llar, embarassades, abandonades per les seves
parelles, maltractades, que han deixat el món de la prostitució, ...

Els criteris d’accés que es tindran en compte, seran:
.  Dones que no disposen de recursos personals,  familiars o socials  per  poder  afrontar  la
situació.
.  Que tinguin com a mínim 18 anys.
.  Que manifestin lliurement la voluntat de participar en el projecte. 
.  Haver passat per una valoració social i econòmica.

Localització: Convent de les Vetlladores de Berga


