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La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació aportarà gairebé 200.000€ per a l’execució de cinc projectes de
diferents serveis de Mater
Començam l’any amb una molt bona notícia. Gràcies a l’IRPF Social podrem donar continuitat als nostres serveis i dur a
terme obres de millora en les instal·lacions de la nostra organització. Us detallam quins són els projectes que comptaran
amb la finaciació de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació gràcies a l’IRPF Social.
Vull Ser Autònom
El servei d’oci per a persones adultes, Vull Ser Autònom, podrà donar continuitat a les seves activitats. Els participants,
prop d’un centenar, tendran al seu abast sortides culturals, tallers i conferències i la posibilitar de formar-se amb
iniciatives com Informàtica Sense Barreres, que acosta les noves tecnologies a les persones que més difícil ho tenen.
Trastorns de Conducta
Aquest és un projecte per atendre a les persones joves amb trastorns de conducta des d’una perspectiva transversal, és
a dir, des del servei d’Educació, però també des d’Oci i Residència, per actuar amb una perspectiva globalitzadora i
adaptada a les necessitats d’aquestes persones.
Oci adaptat
Els infants amb discapacitat intel·lectual ho tenen molt difícil per gaudir de les activitats d’oci que tenen a l’abast les
persones que no tenen cap tipus de discapacitat. Aquesta bretxa és la que vol minvar aquest projecte, que planteja
escoles de Nadal, Estiu i Setmana Santa, així com l’organització d’activitats de lleure pels horabaixes i caps de setmana.
Adequació de la sala de calderes
Amb el pas del temps les instal·lacions necessiten d’obres de millora. Aquest és el cas de les calderes de la Residència,
que seran renovades i s’adequarà l’espai on estan situades.
Rampa exterior
Gràcies a l’IRPF Social podrem instal·lar una rampa exterior en la nostra Residcència, gràcies a la que millorarà
l’accessibilitat a les nostres instal·lacions.

