RESUM CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS 2018-2019

Plaça de la Drassana, 4
07012 Palma
Tel. 971 17 72 00
ibsocial.caib.es
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Convocatòria de 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
Associació d'ajuda al malalt desplaçat de les Illes
Balears - ASAMDIB
Fundació Nemo

PROJECTE

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2018

2019

Projecte integral d'acolliment i suport psicosocial al malalt
desplaçat de Balears

16.352,04 €

8.176,03 €

Servei de neuro rehabilitació integral per a nins/nines i
adolescents amb diversitat funcional i les seves famílies
edats de 6 a 17 anys

41.837,98 €

20.918,99 €

37.653,73 €

18.826,87 €

Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares ABAIMAR

Atenció integral

Aspaym Illes Balears

Servei d'atenció integral domiciliària (SAID)

35.753,76 €

17.876,89 €

Servei de promoció a l'autonomia personal Activa-T,
informació, formació i acompanyament a persones amb
esclerosi múltiple i altres patologies neurodegeneratives

38.436,26 €

19.218,13 €

Associació Balear de persones amb discapacitat
física - ASPROM

Servei d'habilitació i promoció de l'autonomia personal

21.038,53 €

10.519,26 €

Associació Balear malaltia de Huntington

Atenció psicosocial per a malalts de Huntington i les seves
famílies

11.628,92 €

5.814,46 €

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

Servei de promoció de l'autonomia personal i prevenció
de la situació de dependència per a persones amb dany
cerebral adquirit

42.794,26 €

21.397,14 €

Centre Mater Misericordiae

Projecte d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia

29.931,96 €

14.965,99 €

Associació Balear d'Esclerosi Múltiple - ABDEM
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personal Mater
Associació Espanyola contra el Càncer - AECC

Serveis complementaris a l'atenció integral a pacients de
càncer i familiars

Associació de persones amb discapacitat de Calvià
Servei de fisioteràpia
- ASDICA ONL

20.288,52 €

10.144,26 €

5.584,62 €

2.792,32 €

Associació Balear de Fibrosi Quística

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

6.516,99 €

3.258,50 €

Associació Balear d'usuaris de Salut Mental i
familiars - La nostra veu

RECIEMP 2018-2019

8.050,43 €

4.025,21 €

Associació de Familiars de malalts d'Alzheimer
d'Eivissa i Formentera - AFAEF

Continuitat amb l'atenció assistencial i terapèutica per a
persones afectades d'Alzheimer. Unitat de respir

10.137,54 €

5.068,77 €

Associació Pitiüsa d'ajuda als afectats de càncer APAAC

Programa d'atenció psicosocial per a afectats de càncer

28.964,40 €

14.482,20 €

Associació d'Esclerosi Múltiple d'Eivissa i
Formentera- AEMIF

Atenció psicosocial per a afectats d'Esclerosi Múltiple i
altres malalties neurodegeneratives

18.255,48 €

9.127,74 €

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

Activació de l'esfera intel·lectual i adaptativa per a la
promoció de l'autonomia i integració social de persones
amb discapacitat intel·lectual

21.343,19 €

10.671,59 €

Associació Pitiüsa de familiars de persones amb
Promoció de l'autonomia personal en persones amb
malatia mental i nins i nines amb autisme - APFEM discapacitat

21.516,68 €

10.758,33 €

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

Tractament, rehabilitació i prevenció per a nins i joves
amb necessitats especials d'Eivissa i Formentera

43.033,35 €

21.516,67 €

Associació de persones sordes de Menorca ASSORME

Servei d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia
personal de les persones sordes

6.349,69 €

3.174,84 €

Fundació Síndrome de Down de les Illes Balears

Programa d'atenció integral

22.837,02 €

11.418,51 €

ALCER Illes Balears

Servei psico-social per a malalts IRC i familiars

4.303,34 €

2.151,67 €

Associació de persones sordes de Mallorca

Servei d'atenció a persones sordes

5.625,19 €

2.812,59 €
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Associació de familiars i amics de malalts
d'Alzheimer - AFAMA Pollença

Atenció directa al malalt (centre d'estimulació) i al
cuidador familiar

20.645,84 €

10.322,91 €

Llar de Memòria

Intervenció en l'àrea sociosanitària de Llar de Memòria

35.120,28 €

17.560,13 €

Subvenció directa per al Programa d'atenció a persones amb Dany Cerebral adquirit entre 30 a 60 anys i les seves famílies. i de
prevenció de ictus en edat jove.
Associació. Rehabilitació d’accidentats CERE.

Serveis de rehabilitació per a joves amb danys cerebrals.

29.782,00 €

Convocatòria PLA 20. Programa d’ajuts per a la construcció i l’ampliació de centre d’estades diürnes i habitatges tutelats per a
gent gran.
ENTITAT

PROJECTE

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2018

2019

24.927,99 €

24.927,99 €

Ajuntament de Mancor de la Vall

Reforma i equipament d'un local per adaptar-lo com a
centre d'estades diürnes

Ajuntament de Marratxí

Construcció d'un centre d'estades diürnes

5.558,26 €

5.558,26 €

Ajuntament d'Artà

Construcció d'un centre d'estades diürnes

7.594,03 €

7.594,03 €

Ajuntament de Sa Pobla

Construcció d'un centre d'estades diürnes

38.214,69 €

38.214,69 €

Ajuntament de Son Servera

Reforma i ampliació de la 2a planta d'un edifici municipal
per canviar el seu ús com centre d'estades diürnes per a la
tercera edat

9.970,92 €

9.970,92 €

Ajuntament d'Algaida

Construcció d'un centre d'estades diürnes

42.881,10 €

42.881,10 €

Ajuntament de Campanet

Construcció d'un centre d'estades diürnes

12.358,34 €

12.358,34 €

Ajuntament des Migjorn Gran

Construcció d'un centre d'estades diürnes i llar tutelat

5.719,31 €

5.719,31 €

Ajuntament de Ferreries

Construcció d'un centre d'estades diürnes

6.635,52 €

6.635,52 €

Ajuntament de Binissalem

Reforma d'un edifici per adaptar-lo com a habitatge
tutelat municipal

6.112,37 €

6.112,37 €
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Ajuntament de Manacor

Construcció d'un centre d'estades diürnes

16.837,57 €

16.837,57 €

Ajuntament de Lloret de Vistalegre

Construcció d'un centre d'estades diürnes

31.165,20 €

31.165,20 €

Ajuntament de Pollença

Construcció d’un centre d’estades diürnes

31.578,95 €

31.578,95 €

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 del centre de persones amb discapacitats psíquiques profundes
«Son Tugores».
ENTITAT

CONSORCI APROP

PROJECTE
Projecte per a l’atenció de persones amb discapacitats
psíquiques profundes.

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2018

2019

1.289.000,00 €

1.289.000,00 €

Subvenció del servei de suport al funcionament i de reforç de les activitats de la vida diària de les persones amb malaltia mental
greu, derivades des del programa SARC del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut).
ENTITAT

PROJECTE

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2018

2019

Fundació ES GARROVER

Serveis d’atenció residencial comunitària per a persones
amb diagnòstic de salut mental.

139.000,00 €

Associació GIRA-SOL

Serveis d’atenció residencial comunitària per a persones
amb diagnòstic de salut mental.

481.250,00 €

Convocatòria de publicacions d’investigacions en matèria de serveis socials.
ENTITAT

PROJECTE

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2018

2019
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Universitat de les Illes Balears.

publicació Anuari de l’envelliment,

8.000,00€

8.000,00€

Relació d'entitats subvencionades en les convocatòries d'IRPF. Anys 2018-2019. capítol VII.
ENTITAT

PROJECTE

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2018

2019

Associació de dany cerebral sobrevingut.
DACESMA

Promoció de l'Autonomia. Suport i acompanyament a les
famílies.

16.915,06 €

Associació PA I MEL

Millora Instal·lacions Pa i Mel

50.000,00 €

Associació per a la Rehabilitació d’Accidentats
Cerebrals de Balears (REHACER)

Transport Adaptat Rehacer

Centre Mater Misericordiae

Construcció de la Rampa Exterior de la Residencia

45.606,09 €

Fundació Aproscom

Adquisició de dos vehicles adaptats

50.000,00 €

Institució Natzaret

Camí Cap a l'Autonomia

38.000,00 €

Fundació Deixalles

Itineraris prelaborals

33.799,00 €

Càritas Diocesana de Mallorca

Laboral

13.999,99 €

21.295,99 €

Associació de Mares de Discapacitats de Balears
(AMADIBA)

Reforma i equipament del centre de dia Magenta per a
adaptar-se a la nova normativa sobre accessibilitat i crear
30 places noves per a incrementar el servei concertat de
CD, annexionant un local contigu al del centre MagentaFASE I

50.000,00 €

50.000,00 €

Associació de Persones amb Necessitats Especials Vehicle adaptat de suport a programes d'atenció integral i
d’Eivissa i Formentera (APNEEF)
promoció de l'autonomia personal

38.297,19 €

39.999,99 €

Associació de Familiars i Amics de Malalts
d’Alzheimer de Pollença (AFAMA)

Transport Multifuncional

28.380,20 €

Centre Mater Misericordiae

Adequació sala de calderes i substitució de la caldera
existent

44.424,99 €

29.999,99 €
44.424,99 €

49.999,99 €

45.606,09 €
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Fundació Deixalles

Itineraris prelaborals

33.799,99 €

33.799,00 €

AMADIP ESMENT

Renovació flota 2019 de tansport de serveis socials

50.000,00 €

32.034,81 €

Fundació ASNIMO

Millora aïllament tèrmic i acústic instal·lacions ASNIMO

15.479,99 €

24.311,74 €

Fundació ASPAS

Construcció de dos despatxos d'atenció per al servei
concertat de desenvolupament infantil i atenció
primerenca (SEDIAP Fundació ASPAS)

50.000,00 €

18.390,80 €

PRODIS

Millora de les instal·lacions

Fundació AMARANTA

Renovació flota vehicles

Associació AMITICIA

Adquisició de material per l’adaptació del servei e
transport

26.247,88 €

INTRESS

Reforma despatxos

25.116,39 €

Fundació ES GARROVER

Millora dels equipaments

34.763,75 €

Associació GIRA-SOL

Adquisició d’equipaments

24.072,33 €

Associació ESTEL DE LLEVANT

Adquisició de nova cuina pel nou local de l’associació Estel
de Llevant (Servei de Menjador

30.549,78 €

25.129,59 €

CREU ROJA

Serveis de prestació de productes tècnics i tecnològics per
a la promoció de l'autonomia personal a gent gran i
malalts crònics en situació de vulnerabilitat

19.999,99 €

44.725,76 €

Fundació ALDABA

Millora de infraestructures

ASPACE

Adquisició grues i llits mecanitzats nova Residència
Fundació Aspace

22.600,19 €
25.908,44 €

23.453,87 €

21.418,63 €
36.000,00 €

29.308,59 €

Relació d'entitats subvencionades IRPF. Anys 2018- 2019. Capítol IV.
ENTITAT

PROJECTE (2019)

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
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2018

2019
10.895,30 €

Centro Mater Misericordiae

Vull ser autònom

21.183,64 €

Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con
Menores (GREC)

Taller prelaborals Cuina i Cambrer (servei per la inserció
social i laboral de col·lectius vulnerables)

54.736,14€

Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con
Menores (GREC)

Suport escolar a la llar de protecció de menors

8.296,47 €

4.267,09 €

Centro Mater Misericordiae

Mater Ocio adaptat

58.690,63 €

30.186,13 €

Centro Mater Misericordiae

Programa MATER d'atenció, valoració i suport a persones
amb trastorns severs de la conducta

27.511,23 €

14.149,75 €

Associació Siloé

Cases d'acollida Siloé

38.836,69 €

19.974,73 €

Treball Solidari

Programa CONFIA per a la integració social i econòmica
de dones que viuen en situació o risc d'exclusió a Mallorca

114.908,11 €

59.100,25 €

Fundació RANA

Prevenció e intervenció davant l’abús sexual a menors

112.465,72 €

57.844,07 €

Asociación Española contra el cáncer (AECC)

Atenció integral al pacient de càncer i la seva família

163.410,28 €

84.046,19 €

Associació de Dany Cerebral Sobrevingut a
Mallorca (Dacesma)

Promoció de l'Autonomia. Suport i acompanyament a les
famílies.

112.959,44 €

58.098,00 €

Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con
Menores (GREC)

Programa inserció sociolaboral a la presó de Menorca

28.664,68 €

14.743,00 €

Associació Pa i Mel

Anem a Pescar 2019-2020

46.752,98 €

24.046,28 €

Fundació d'Ajuda Integral a les persones MontiSion Solidària

Aliments i Solidaritat

49.070,59 €

25.238,29 €

Associació 3 Salut Mental

Obertament Balears. Projecte de lluita contra l'estigma en
salut mental a Balears

53.977,03 €

27.761,80 €

Societat Cooperativa d'iniciativa social i formació
ocupacional Jovent

Barris, un programa per a la convivència intercultural i la
integració de la dona immigrant

Societat Cooperativa d'iniciativa social i formació

T'acompany2: Intervenció psicoterapèutica per a col·lectiu

49.969,44 €

28.152,25 €

25.700,59 €
9.058,33 €
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ocupacional Jovent

vulnerables

Associació Amiticia

Escoles estacionals

Associació Amiticia

Ocio Dinàmic

Associació Amiticia

Ocio Esplai

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

Informació i suport a les famílies afectades per dany
cerebral adquirit

Fundació Patronat Obrer de Sant Josep

11.692,28 €

8.419,10 €
19.724,75 €
6.013,65 €

8.336,67 €

4.287,77 €

Pis Tutelat

26.937,68 €

13.854,75 €

Fundació Patronat Obrer de Sant Josep

Servei Domiciliari d'Atenció als Infants

89.785,00 €

46.178,78 €

Metges del Món Illes Balears

Obrint Portes per les persones sense llar

41.716,56 €

21.455,92 €

Metges del Món Illes Balears

INRED per a persones amb drogodependència activa en
risc d'exclusió social

69.329,43 €

35.657,94 €

Metges del Món Illes Balears

CREANT PONTS per a persones migrants i la prevenció de
les mutilacions genitals femenines

53.300,77 €

27.413,98 €

Metges del Món Illes Balears

OBRINT CAMINS per a persones en situació de prostitució,
en risc o situació d'exclusió social

77.167,87 €

39.689,46 €

Coordinadora Balear de Persones amb
Discapacitat

Servei d'atenció directa a persones dins l'àmbit de la
discapacitat

22.873,54 €

11.764,46 €

Associació balear de persones amb discapacitat
física (ASPROM)

Suport a l'habitatge autònom. Acompanyament
individualitzat

58.507,21 €

30.091,79 €

Fundació Tutelar Demà, per a persones amb
trastorn mental greu

Activitats complementàries del servei d'atenció tutelar

21.082,07 €

10.843,06 €

Associació Pastoral Penitenciària

Pis d'acollida - Horabaixes

25.969,06 €

13.356,57 €

Fundació Institut de Reinserció Social (IRES)

Projecte d'atenció psicològica per a la promoció de
relacions de parella no violentes "RelacionSanes"

31.555,50 €

16.229,82 €

Associació Balear d'Esclerosi Múltiple (ABDEM)

Orientació i suport a les persones amb Esclerosi Múltiple a
l'habitatge i entorn comunitari

62.317,86 €

32.051,71 €
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Associació Balear d'Esclerosi Múltiple (ABDEM)

Serveis de promoció a l'autonomia personal ReActiva-T,
informació, formació i acompanyament a persones amb
esclerosi múltiple i altres patologies neurodegeneratives

95.752,23 €

49.247,88 €

Federació Predif Illes Balears

Sinerem - Sinergias para el empleo

48.359,02 €

24.872,31 €

Associació de lesió medul·lar i gras discapacitats
(ASPAYM BALEARS)

Said "Servicio de atención integral domiliaria"

42.643,34 €

Federació de persones sordes de les Illes Balears

Servei d'atenció a l'entorn de les persones sordes per a la
seva integració sociofamiliar

31.098,45 €

Associació pro-ajuda a persones discapacitades
de Pollença (PRODIS)

Inserció laboral per a persones amb discapacitat

11.153,94 €

5.736,76 €

Associació Balear de Fibrosi Quística

Servei d'atenció integral per a persones amb Fibrosis
Quística i familiars

22.742,61€

11.697,12 €

Associació Estel de Llevant

Transport Estel de Llevant

28.487,88 €

14.652,06 €

Fundació Natura Parc

Accions socials de la Fundació Natura Parc

32.806,01 €

16.872,99 €

Associació Amés

Atenció psicosocial a menors tutelats

29.712,13 €

15.281,73 €

Fundació de Padres de Personas con
Discapacidad Auditiva (Fundación ASPAS)

Servei d'atenció a familíes

27.822,44 €

14.309,81 €

Associació de lluita anti-sida de les Illes Balears
(ALAS)

Informació, Orientació i Atenció PsicoSocial per a
persones afectades por el VIH (IOAPS-VIH)

30.338,35 €

15.603,81 €

35.659,14 €

18.340,43 €

Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor - Casal
Casal Petit
Petit
Fundació Pere Tarrés

Atenció a la infància i l'adolescència vulnerable a través
d'activitats d'educació en el lleure

87.561,31 €

45.035,08 €

Fundació Pere Tarrés

MCECC - Mallorca, la federació de clubs d'esplai

11.277,63 €

5.800,38 €

Fundació Pere Tarrés

Centres Socioeducatius i oberts per a infància vulnerable:
reforç educatiu i activitats socioeducatives durant el curs
escolar

70.612,15 €

36.317,68 €

10

Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares
(ABAIMAR)

Atenció Integral Abaimar

La Sonrisa Médica

Pallassos d'Hospital a les Illes Balears

Fundació Sant Joan de Deu

36.452,37 €

18.748,41 €

130.678,33 €

67.211,29 €

Centre d'acollida temporal per a persones i famílies sense
llar (continuïtat)

22.712,86 €

11.681,82 €

Institució Natzaret

Espai Solidari

36.130,50 €

18.582,86 €

Institució Natzaret

Educant

46.969,92 €

24.157,86 €

Institució Natzaret

Competències familiars

23.259,84 €

11.963,15 €

Institució Natzaret

Equip Suport per a joves emancipats i extutelats

47.642,12 €

24.503,59 €

Plena Inclusió Illes Balears

Plan de recolzament a les persones amb discapacitats de
Mallorca i als seus familiars

43.145,91 €

22.191,07 €

Fundació Deixalles

Itineraris prelaborals

35.902,16 €

18.465,42 €

Càritas Diocesana Menorca

Allotjament Digne

75.197,36 €

38.675,97 €

Càritas Diocesana Menorca

Suport a necessitats d'urgència social del programa
d'acció de base

69.328,30 €

35.657,36 €

Càritas Diocesana Menorca

Projectes d'atenció a infants i adolescents en situació de
vulnerabilitat

51.996,22 €

26.743,02 €

Càritas Diocesana Menorca

Tallers prelaborals mestral com a eina d'inserció
sociolaboral

170.844,73 €

87.869,92 €

Casa Religiosa de Palma de la Congregació de les
germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül.
Projecte socioeducatiu Naüm

Programa comunitari d'atenció psicoterapèutica i social

31.197,73 €

16.045,81 €

Federació d'Entitats d'Atenció a la infància i
adolescència Balear (FEIAB)

Formació per a la inserció laboral de joves que han tingut
mesura de protecció

30.708,58 €

15.794,23 €

Institut de treball social i serveis socials (INTRESS)

Centres residencials per a menors en situació de risc, Illa i
Bellamar

194.421,84 €

99.996,25 €
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Associació Balear d'usuaris de salut mental i
familiars "La nostra veu"

RECYEMP

16.965,54 €

8.725,82 €

Associació de pares de nins amb càncer de les
Illes Balears (ASPANOB)

Programa d'atenció integral pels nins i nines amb càncer i
les seves famílies.

29.227,73 €

15.032,59 €

Associació para la lluita contra les malalties del
Ronyó (ALCER ILLES BALEARS)

Serveis d’ atenció al pacient con ERC (Malaltia Renal
Crònica) i sensibilització social

11.136,55 €

5.727,82 €

Fundació ASPACE Balears (Associació de paràlisis
cerebral de Balears)

Intervenció i suport a famílies des del Servei d'Atenció
Primerenca

19.640,23 €

10.101,49 €

Fundació ASPACE Balears (Associació de paràlisis
cerebral de Balears)

Oci integrador per a persones amb discapacitat

54.734,87 €

28.151,58 €

Fundació ASPACE Balears (Associació de paràlisis
cerebral de Balears)

Suport funcionament Embat (Servei de promoció de la
autonomia personal i prevenció situació de dependència)

22.144,25 €

11.389,37 €

Fundació ASPACE Balears (Associació de paràlisis
cerebral de Balears)

Suport i desenvolupament del servei de tutela

8.369,38 €

4.304,59 €

Associació de pares de nins i adolescents
discapacitats d’ Eivissa i Formentera (ASPANADIF)

Inclusió sociolaboral para persones amb discapacitat

41.133,02 €

21.155,79 €

Associació de persones amb Diabetis de les Illes
Balears (ADIBA)

Atenció psicosocial de persones amb diabetis i la seva
integració en las Illes Balears

17.376,58 €

8.937,23 €

Fundació Aldaba

Pis d'acollida: Trobada

Creu Roja Illes Balears

Recolzament familiar i comunitari a persones amb
malalties cròniques i deteriorament cognitiu

8.090,95 €
131.722,45 €

67.748,31 €

Creu Roja Illes Balears

Resposta integral contra la discriminació i les violències
masclistes

32.862,01 €

16.901,79 €

Creu Roja Illes Balears

Benestar Familiar

74.783,10 €

38.462,91 €

Creu Roja Illes Balears

Promoció del benestar personal a gent gran i infància
hospitalitzada en situació de vulnerabilitat

140.289,79 €

72.154,72 €

Fundació Síndrome de Down de las Iles Balears

Programa de atenció integral

33.484,76 €

17.222,09 €
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Ben Amics Associació LGTBI de les Illes Balears

Xarxa educa, "Diversitat per Transformar"

27.809,90 €

14.303,36 €

Càritas diocesana de Mallorca

Labora

55.646,05 €

28.620,22 €

Càritas diocesana de Mallorca

Distribució d'aliments

78.104,38 €

40.171,13 €

Càritas diocesana de Mallorca

Vincles

194.871,21 €

100.227,37 €

Càritas diocesana de Mallorca

Camins

32.325,69 €

16.625,95 €

Associació de persones majors i familiars
Solidaritat Intergeneracional

Serveis d’ atenció social de proximitat per el medi rural de
Balears: Persones majors, depenent, familiars

35.529,12 €

18.273,56 €

Fundació Projecte Home Balears

Intervenció terapèutica en Projecte Home Balears

194.871,21 €

100.227,37 €

Fundació Projecte Jove

Programa integral de tractament d'addiccions per a
menors de 23 anys

98.784,89 €

50.807,66 €

Ajuda en Acció

Viu el Barri 2019/20: oci de qualitat per a la generació de
cohesió social y convivència en la diversitat entre infants,
joves i famílies de Son Gotleu i Nou Llevant (Palma)

61.487,58 €

31.624,67 €

Ajuda en Acció

Connecta't al barri 2019/20: promovent en comunitat la
salut, l'ocupació i les xarxes de suport mutu a Son Gotleu i
Nou Llevant (Palma)

62.854,46 €

32.327,70 €

Espiral prestadora de serveis a la infància i a la
Joventut (ESPIRAL)

Programa obert - Atenció infància i família

56.537,66 €

29.078,80 €

Associació de mares de discapacitats de Balears
(AMADIBA)

T'ajudem a dissenyar la teva vida:programa de suport
integral a les famílies de persones amb discapacitat
intel·lectual o del desenvolupament

190.286,00 €

97.869,08 €

Fundació Tutelar Cian

Acompanyant el dia a dia de les persones de la Fundació
Tutelar Cian

95.009,18 €

48.865,71 €

Plataforma Sociosanitària de las Pitiüses

Programa d'activitats compensadores per la inclusió de la
discapacitat

32.153,52 €

16.537,40 €

Fundació Diagrama Intervenció Psicosocial

Programa de prevenció de violència intrafamiliar

63.956,81 €

32.894,66 €

Fundació Diagrama Intervenció Psicosocial

Programa de prevenció de la violència de gènere en la

57.319,90 €

29.481,13 €
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adolescència: Mejor Iguales
Fundació Diagrama Intervenció Psicosocial

Programa de prevenció del ciberassetjament en
adolescents: PonteAlerta

58.828,32 €

30.256,95 €

Fundació Diagrama Intervenció Psicosocial

Programa de intervenció per a fills i filles de dones
víctimes de violència de gènere

48.249,97 €

24.816,22 €

Associació d'Esclerosi Múltiple Illa de Menorca
(AEMIM)

Projecte integral d'accessibilitat: Menorca accessible (4ª
fase)

44.965,90 €

23.127,14 €

Associació de familiars de malalts mentals de
Menorca (AFEM)

Projecte de tallers de psicoeducació per abordar la
problemàtica derivada de la malaltia mental (Escola de
Famílies - Ajuda Mútua)

11.789,19 €

6.063,49 €

Associació de persones amb necessitats especials
d’Eivissa i Formentera (APNEEF)

Tractament, (re)habilitació i prevenció per a nins, nines i
joves amb necessitats especials d’ Eivissa

12.501,56 €

6.429,88 €

107.351,38 €

55.213,63 €

Associació Pitiüsa de Familiars de malalts mentals
Vivint amb esperança
(APFEM)

34.095,66 €

17.536,29 €

Càritas Diocesana d’Eivissa

Betania, un barrio de colores

96.289,30 €

49.524,11 €

Càritas Diocesana d’Eivissa

Orientació e intermediació laboral

30.078,94 €

15.470,39 €

Càritas Diocesana d’Eivissa

Urgència Social

82.808,80 €

42.590,74 €

Càritas Diocesana d’Eivissa

Talleres de inserció sociolaboral

163.416,70 €

84.049,49 €

Fundació Pagesos Solidaris

Acogida e integració de temporers/as emigrants durant la
campanya agrària

20.908,54 €

10.753,81 €

Associació de Esclerosis Múltiple d’Eivissa i
Formentera (AEMIF)

Rehabilitació física per a afectats d’ esclerosis i/o altres
malalties neurodegeneratives

44.687,79 €

22.984,10 €

Associació para el estudio de promoció del
Benestar Social (PROBENS)

Espai Solidari per a la integració

38.892,24 €

20.003,30 €

Plataforma voluntariat Illes Balears

Voluntariat com eina de cohesió social

5.983,17 €

3.077,30 €

Associació Pitiüsa de Familiars de malalts mentals
Cuidant a la persona que me cuida
(APFEM)
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Associació de Familiars i Amics de malalts
d'Alzheimer del terme municipal de Pollença
(AFAMA)

Teràpia psicològica individual i grupal

Associació de Familiars de malalts d’ Alzheimer d’
Eivissa i Formentera (AFAEF)

12.258,91 €

6.305,08 €

Atenció terapèutica integral a las persones afectades per
la malaltia d’ Alzheimer i les seves famílies cuidadores

7.565,59 €

3.891,18 €

Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer d’
Eivissa i Formentera (AFAEF)

Atenció assistencial per a persones afectades per la
malaltia d’Alzheimer i els seus familiars

6.162,52 €

3.169,55 €

AMADIP. Esment Fundació

Programa de ajudes econòmiques individuals per cobrir
necessitats bàsiques de persones amb discapacitat en
situació de risc de pobresa o exclusió social

169.652,58 €

87.256,77 €

Fundació per a la Formació i la Recerca

Servei d'educació social per tasques socioeducatives amb
infants i joves a la unitat de treball social de Sa Coma

16.034,34 €

8.246,88 €

Convocatòria de subvencions directes.
ENTITAT

Creu Roja Espanyola
Banc d’Aliments de Mallorca

Ajuntament de Palma, Regidoria de Benestar i
Drets Socials
Col·legi d’Advocats de les Illes Balears

PROJECTE

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2018

2019

30.000,00 €

30.000,00 €

Donar suport tècnic al Programa Operatiu del Fons
Espanyol de Garantia Agrària, d’acord amb les noves
obligacions del FEAD

15.000,00 €

15.000,00 €

Garantir un habitatge digne per a les famílies en situació
d’exclusió social i fer el seguiment de les famílies
reallotjades

30.000,00 €

30.000,00 €

Projecte d’orientació jurídica gratuïta dirigit a determinats
col·lectius que es troben en una situació de necessitat
d’atenció prioritària.

75.000,00 €

75.000,00 €

Donar suport tècnic al Programa Operatiu del Fons
Espanyol de Garantia Agrària
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Ajuntament de Palma.

Projecte de foment de les activitats d’oci educatiu amb
vocació inclusiva.

131.040,00 €

131.040,00 €

Convocatòria de subvencions directes.
ENTITAT

Ajuntament de Palma.

PROJECTE
Projecte de Reallotjament i Integració Social de la població
del barri de «Son Riera».

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2018

2019

9.939,97 €

9.939,97 €

Convocatòria de subvencions directes.
ENTITAT

PROJECTE

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2018

Fundació Nou Vents.

Finançament les despeses derivades de l’enregistrament
del disc Equilibrista emocional els beneficis del qual l’autor
destina íntegrament a Projecte Home Balears.

2019
3.630,00 €

Convocatòria de subvencions directes.
ENTITAT

PROJECTE

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2018

Universitat de les Illes Balears.

Projecte per impartir el postgrau "Especialista universitari
en intervenció educativa en l'àmbit de justícia juvenil".

2019
19.787,50 €

Convocatòria de subvencions directes.
ENTITAT

PROJECTE

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
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2018

2019

Consell Insular d’Eivissa.

Atenció als menors estrangers no acompanyats acollits.

23.581,55 €

Consell Insular de Menorca.

Atenció als menors estrangers no acompanyats acollits.

18.686,99 €

Institut Mallorquí d’Afers Socials.

Atenció als menors estrangers no acompanyats acollits.

78.086,46 €

Cooperació directa.
PROJECTE

ENTITAT

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2018

Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes
Balears.

Millora de les condicions de vida de la població sahrauí
refugiada als campaments de refugiats de Tindouf i
sensibilització, incidència política i mobilització social de la
població balear envers el conflicte sahrauí.

Escola en Pau.

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2019

190.000,00 €

200.000,00€

Madrassa.

35.000,00 €

35.000,00€

Coordinadora d’ONGD (CONGDIB).

Reafirmar el paper de la cooperació al desenvolupament
com a eina de lluita contra la pobresa i injustícia social

25.000,00 €

25.000,00 €

UNRWA.

Protecció i atenció a les dones supervivents víctimes de
violència masclista als camps de població refugiada de la
Franja de Gaza.

100.000,00 €

200.000,00€

Comissió Interamericana de Drets Humans
(CIDH).

Promoció i capacitació de defensors de drets humans a les
Amèriques.

50.000,00 €

50.000,00 €

Programa de les Nacions Unides per al
Desenvolupament (UNPD).

Cercant Solucions Innovadores per a la Territorialització
dels ODS en els Municipis de Sacaba (Bolívia) i Tulcán
(l'Equador)

52.700,00 €

52.700,00 €

Vicepresidència de la República Dominicana.

Programa progressant amb solidaritat PROSOLI

125.000,00 €

125.000,00€

Apotecaris Solidaris.

Enviament d'emergència sanitària de caràcter urgent i
immediat a Sierra Leona i Libèria .

50.000,00€
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Universitat de les Illes Balears.

Subvenció nominativa UIB.

205.000,00€

Fons Menorquí de Cooperació.

Aportació anual per a la realització d'activitats en matèria
de cooperació al desenvolupament per a l'any 2019.

150.000,00€

Fons Pitiús de Cooperació.

Aportació anual per a la realització d'activitats en matèria
de cooperació al desenvolupament per a l'any 2019.

150.000,00€

Fons Mallorquí de solidaritat i Cooperació.

Aportació anual per a la realització d'activitats en matèria
de cooperació al desenvolupament per a l'any 2019.

300.000,00€

Agència Espanyola de Cooperació Internacional.

Pròrroga Conveni AECID d'Acció Humanitària.

50.000,00€

Convocatòria de 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 programes de l’àmbit social.
ENTITAT

PROJECTE (2018)

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2018

PREDIF

Suport a l’acció social de PREDIF-IB

80.000,00 €

UNAC

Manteniment de la UNAC

80.000,00 €

Plena Inclusió Illes Balears

Suport federatiu de Plena Inclusió Illes Balears 2018-2019

80.000,00 €

FEIAB

Treball en xarxa per a la infància i l’adolescència balear

72.200,00 €

Coordinadora Balear de Persones amb
Discapacitat

Suport federatiu de la Coordinadora Balear de Persones
amb Discapacitat

60.000,00 €

FSIB

Servei d’atenció a persones sordes

80.000,00 €

Associació 3 Salut Mental

Projecte 3 Salut Mental

80.000,00 €

EAPN

Suport a l’estructura d’EAPN - Illes Balears. Xarxa per a la
Inclusió Social

80.000,00 €

Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears

Manteniment de la xarxa de voluntariat a les Illes Balears

41.000,00 €

2019
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Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen 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 2018-2019.
ENTITAT

PROJECTE (2018)

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2018

Assoc. Pastoral Penitenciaria

Pis d'acollida-permisos penitenciaris i emancipació

Càritas Mallorca

Acció de Base

184.475,47 €

Càritas Menorca

Per a la inclusió social a Càritas Menorca

174.799,09 €

Grec

Intervenció socioeducativa amb joves del Centre
penitenciari

Creu Roja

SEAP. Servei d'Atenció Urgent a les Necessitats

Espiral

FORO. Formació i orientació laboral

36.562,04 €

Fundació Canònica Hombre libre

Segona oportunitat. Rehabilitació i Reinserció social per a
reclusos i ex-reclusos

49.099,10 €

Fundació Deixalles

Per a la inclusió

189.365,68 €

Fundació Projecte Jove

Horabaixa, servei integral ambulatori a Mallorca, Menorca
i Eivissa

149.827,79 €

Institució Nazaret Palma

Accions de suport a centres residencials

104.567,31 €

Hnas. Sant Vicent Paül. Naüm.

Programa pel foment de la inclusió educativa, formativa i
laboral de la població especialment vulnerable i en risc
d'exclusió social i/o conflicte social

154.274,10 €

IRES

Atenció a famílies amb menors a càrrec en situació de
vulnerabilitat

Metges del Món

Obrint camins es tracta d'un programa dirigit a persones

2019

81.646,34 €

17.169,93 €
166.579,37 €

81.753,19 €
113.112,65 €
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en situació de prostitució
PA I MEL

Anem a pescar 2018-2019

50.085,19 €

Fundació Aldaba

Centre d'Atenció Diürna Aldaba Integra

13.459,14 €

Càritas d'Eivissa

Talleres de inserció sociolaboral

PROBENS

Probens t'acompanya

183.330,95 €
49.892,66 €

Convocatòria de subvencions en matèria d’acció social orientades a proporcionar els mitjans de prevenció, d’informació,
d’atenció i d’ajuda a les persones que els necessitin a causa de les seves dificultats de desenvolupament en la societat, per als
anys 2018-2020.
ENTITAT

PROJECTE

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2018

2019

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

Projecte adreçat a menors i famílies.

4.095,91 €

8.658,32 €

Fundació Institut de Reinserció Social (IRES)

Projecte adreçat a menors i famílies.

5.111,42 €

10.805,00 €

Associació per a l’Estudi i la Promoció del Benestar
Projecte adreçat a menors i famílies.
Social (PROBENS)

4.231,31 €

8.944,54 €

Casa Religiosa de Palma de la Congregació de les
Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül

Projecte adreçat a menors i famílies.

5.483,78 €

11.592,14 €

Fundació RANA

Projecte adreçat a menors i famílies.

20.000 €

20.000,00 €

ASPANOB

Projecte adreçat a menors i famílies.

104.000,0 €

104.000,0 €

La Sonrisa Médica

Projecte adreçat a menors i famílies .

17.600 €

17.600,00 €

Convocatòria de subvenció adreçada a entitats que treballen amb joves embarassades amb dificultats econòmiques i socials.
ENTITAT

PROJECTE

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
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2018

2019

Associació Pa i Mel.

Projecte adreçat a joves embarassades.

26.929,65 €

Creu Roja Espanyola

Projecte adreçat a joves embarassades.

30.732,95 €.

Convocatòria d’ajudes a entitats que desenvolupen programes de desplaçament temporal de menors estrangers.
PROJECTE

ENTITAT

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2018

2019

Associació Un Somriure per Txernòbil

Projecte adreçat a menors estrangers.

13.233,00 €

Associació Infants del Món

Projecte adreçat a menors estrangers.

9.557,17 €

Associació Per Ells

Projecte adreçat a menors estrangers.

12.497,83 €

Associació Amigos de Buba

Projecte adreçat a menors estrangers.

4.712,00 €

Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que gestionen ajuts econòmics per pal·liar la
pobresa energètica.
PROJECTE

ENTITAT

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2018

2019

Creu Roja Espanyola

Projecte d’ ajuts econòmics per pal·liar la pobresa
energètica.

191.980,49 €

Càritas Mallorca

Projecte d’ ajuts econòmics per pal·liar la pobresa
energètica.

44.000,00 €

Càritas Menorca

Projecte d’ ajuts econòmics per pal·liar la pobresa
energètica.

33.600,00 €

Convocatòria de cooperació al desenvolupament.
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ENTITAT

PROJECTE (2018)

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2018

2019

77.300,00 €

74.600,00 €

120.000,00 €

125.000,00 €

STEI-i

Promoció de l’equitat de gènere i suport integral a les
dones i nines víctimes de violència familiar al nord del
Marroc. 2n any

Comitè Espanyol de la UNRWA

Prevenció i protecció contra la violència de gènere per a
dones refugiades de Palestina a la Franja de Gaza

Remar Balears

Formació i millora de la qualitat de vida de les nines, nins i
joves desplaçats pel conflicte armat, al poble de Kabba,
regió de Koulikoro, Mali

Mans Unides

Contribuint a la millora del dret a l’educació de base i a la
professionalització de les nines i joves de la regió de
Ségou, Mali

25.409,00 €

87.694,62 €

Voluntaris de Mallorca

Accés a l’aigua potable de 126 famílies a l’aldea Chulumal
I, Quiché

82.200,00 €

116.685,66

Ensenyants solidaris

Formació per a docents i joves com a eina de
desenvolupament i solidaritat a Guatemala. 3r any

50.300,00 €

63.000,00 €

Associació Amics de la Infància

Famílies d’ hogars Aynewasi amb oportunitats socials i
econòmiques per enfortir la seva dinàmica familiar

Fundació UNICEF Comitè Espanyol

Millora del dret a la supervivència de nens i nenes entre 0 i
5 anys a través de la implantació d’un model de
desenvolupament integral de la primera infància a
Independència i El Alto, Bolívia

Apotecaris Solidaris

Enfortiment de les DESCA de dones, nenes i nens menors
de cinc anys Q’anjob’al de Sant Joan Ixcoy en el Dpto. de
Huehuetenango (Guatemala): dret a una salut i una
alimentació adequada, sostenible, amb pertinència

38.780,00 €

45.900,00 €

142.175,00 €

198.607,00 €

125.000,00€

145.712,00 €
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cultural i enfocament de gènere
Associació Família i Societat (AFIS)

Recolzar amb infraestructura i nutrició a la comunitat
educativa rural del nivell inicial de la província de Pisco,
regió Inca, el Perú

59.990,00 €

Fundació Balcat Solidaris

Integració laboral per a nines amb discapacitat mental
lleu i mares pobres d’infants amb discapacitat al barri
Djélibougou de la Comuna I a la capital Bamako, Mali

59.570,00 €

Fundació Summa Humanitate

Enfortiment del dret a l’ educació en la comunitat de
kanyukua (R.D. Congo)

178.216,00 €

119.040,12€

Associació Entrepobles

Incidència i organització de Víctimes del Canvi Climàtic per
a la Defensa de la Vida i del Territori en El Salvador

125.607,00 €

124.717,91€

Foment al Desenvolupament Econòmic Social de
Balears (FODESBA)

Intervenció integrada para el incremento de las
oportunitats productives i comercials dels actors
vulnerables de la cadena productiva del cacao en el
districte de Chazuta

109.002,00 €

Fundació Vicente Ferrer

Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament bàsic
per a 78 dones i les seves famílies de la comunitat rural de
Molagavalli Kottala, districte d’Anantapur, Índia

181.832,00€

125.000,00 €

Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura
Internacional (CERAI)

Enfortiment d’organitzacions camperoles per a l’exercici
dels drets socials, econòmics i ambientals amb equitat i
justícia als municipis de Torotoro i Acasio

120.000,00 €

116.562,06 €

Fundació Concòrdia

«Yo también soy Oeste TV»: projecte de sensibilització i
formació dels joves de Santo Domingo Oeste

58.300,00 €

75.400,00 €

Llevant en Marxa

Projecte d’apoderament de la dona a les comunitats rurals
de Siraro mitjançant el seu desenvolupament econòmic

Fundació Institut Sindical de Cooperació per al
Desenvolupament (ISCOD)

Millora de la capacitat professional i les condicions
laborals de 75 docents d’educació preescolar al
departament de Madriz

Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)

Promovent el lideratge femení i la ciutadania activa a les

113.854,00 €

59.822,00€

76.182,00 €

175.983,00€

125.000,00 €

123.496,00 €

125.000,00 €
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comunitats locals de Casamance, fase II
Illes Solidàries amb el Sud

Enfortiment organitzatiu de dones per a la sobirania
alimentària i la defensa del territori a l’àrea d’influència del
Páramo del Santurbán-Santander, Colòmbia

Creu Roja

Adaptació al canvi climàtic millorant la resiliència
mitjançant l’accés a l’aigua, el sanejament i la promoció de
bones pràctiques higièniques de 3 comunitats
agropastorals del districte de Simanjiro, regió de Manyara

Fundació Ajuda en Acció

Innovo y cambio: model educatiu inclusiu i amb
perspectiva de gènere per a nines i nins de Waslala,
Nicaragua

154.267,00€

Fundació MUSOL

Millora de l’abastiment i gestió municipal de l’aigua en el
sector No.1, de la aldea La Emboscada, del municipi de
San Miguel Siguilá. Quetzaltenango

147.641,00€

Treball Solidari

Promoció de la sobirania alimentària mitjançant
l’enfortiment de les capacitats de 100 famílies camperoles
del municipi de Totogalpa

Veterinaris sense Fronteres - Vetermon

El dret a la alimentació de pageses i pagesos davant
l'expansió del model agroalimentari a les províncies de
Kwango i Kwilu

71.936,00 €

304.770,00€

132.669,00€

125.000,00 €

113.576,48 €

113.344,99 €

120.000,00 €

103.842,88 €

Metges del Món

Millorar la capacitat de la comunitat educativa per a
proporcionar serveis de salut mental i suport psicosocial i
protecció infantil; per a assistir a la infància en situació de
vulnerabilitat en les seves respectives escoles en la
Governació de Jericó

120.000,00 €

124.996,60 €

Associació Pa i Mel

Construcció d’infraestructures bàsiques d’educació
primària i equipaments

120.000,00€

125.000,00 €

Millora del nivell educatiu d’estudiants de tercer cicle de 6
centres escolars del municipi de Sacacoyo, departament
de La Libertad, El Salvador

120.000,00€

100.962,06 €

CESAL
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Fundació ADRA

Millora de la producció i comercialització agrícola en els
municipis de Chapeltique, Guatajiagua i Yamabal, El
Salvador

149.058,00 €

Càritas Mallorca

Millora de la situació alimentària de 240 famílies pageses
vulnerables de 4 localitats del Districte de Thillé Boubacar.
Fase 2

125.000,00 €

Càritas Menorca

Proporcionar accés a látenció primària de salut a les
poblacions afectades per la crisi Siria.

120.000,00 €

CONEMUND

Millora de l'accés a l'aigua potable i de les pràctiques
sanitàries i nutricionals correctes de la població rural de
Zinder, a Níger, mitjançant la construcció de punts d'aigua
i activitats de sensibilització, formació i capacitació, amb
especial enfocament

102.184,00 €

Mallorca Amiga

Apoderament de 70 dones i 30 joves per a liderar un
procés de creació de teixit social, participació democràtica
i emprenedoria laboral en la Ciutadella Nova Girón –
Colòmbia.

42.065,70 €

Veïns sense fronteres

Habitatge per la Dignitat .

119.997,49 €

Convocatòria de post emergències.

ENTITAT

Fundació UNICEF Comitè Espanyol
Fundació UNICEF Comitè Espanyol

PROJECTE (2019)

Atenció integral a nens i nenes vinculats amb forces
i grups armats a la República Centreafricana
Protegir i proporcionar un entorn familiar per a
nenes i nens no acompanyats o separats de les

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2018

2019

40.000,00€

40.000,00€

40.000,00€

40.000,00€
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seves famílies en el Nord-est de Nigèria (Fase II)
Llevant en Marxa

Programa per a tractar casos de malnutrició greu en
nens/as menors de 5 anys a l'hospital de Gambo 2019

36.450,00€

35.762,71€

Creu Roja

Mitigar les conseqüències humanitàries provocades per
Altres Formes de Violència a Hondures

35.051,00€

40.000,00€

Creu Roja

Assistència obstètrica i ginecològica de qualitat a dones
sirianes, palestines i de les poblacions d'acolliment
afectades per la Crisi Siriana, en els cinc hospitals de la
MLRP al Líban

30.550,00€

40.000,00€

Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)

Mitigar l'impacte de riscos humanitaris i les crisis
associades amb violacions de DIH/*DIDH sobre els drets i
la dignitat de la població més vulnerable de la comunitat
de Rafat, Zona C, Salfit, Cisjordània, Palestina. Fase II

40.000,00€

40.000,00€

Treball Solidari

Dotació de sostres mínims a famílies nombroses
albergades producte de la violenta erupció del volcà
de Foc a Guatemala (projecte 2018).

39.045,00€

Associació Espanya amb ACNUR

Protecció de famílies desplaçades pel conflicte a Iemen.

23.404,00€

Associació Espanya amb ACNUR

Assistència d'Emergència per a població desplaçada en el
nord de Nigèria .

40.000,00€

Apotecaris solidaris

Enfortir la capacitat de resposta humanitària local per a
atendre les necessitats específiques de gènere de la
població refugiada en l'assentament de Eastliegh North,
Nairobi, conforme al DIH i el DIDH

23.285,71€

40.000,00€

Convocatòria de sensibilització de 2019 .

ENTITAT

PROJECTE

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2018

2019
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Metges del Món

Stop violències

24.685,00€

24.991,71€

Metges del Món.

Càpsules contra la injustícia

24.765,00€

24.951,71€

Fundació Vicente Ferrer.

Emprenedoria i sensibilització:un exercici pràctic per a la
transformació social

25.000,00€

25.000,00€

Associació Shikamoo

Feim créixer el comerç just a Llucmajor i a la comarca de
Migjorn

24.984,00€

24.996,22€

Associació Artística i Cultural Thakhi-Runa

La tierra, un armario sin salidas

25.000,00€

25.000,00€

Associació Artística i Cultural Thakhi-Runa

Mi dignidad no naufraga

15.366,00€

Enginyeria sense Fronteres Illes Balears

Som aigua: campanya de sensibilització per a la defensa
del dret humà a l’aigua

25.000,00€

Enginyeria sense Fronteres Illes Balears

Fòrum Comunicació, Educació i Ciutadania (fase VI)

25.000,00€

Associació de Botigues Solidàries de les Illes
Balears S’Altra Senalla

El comerç just, una eina que ens permet avançar en els
ODS

25.000,00€

Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)

Escoles sense racisme, escoles per la pau i el
desenvolupament: educació per la igualtat i drets de les
dones al món

25.000,00€

Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP).

Barris oberts, cap a l’equitat i la convivència intercultural
(fase IV)

25.000,00€

25.000,00€

Associació de Botigues Solidàries de les Illes
Balears S’Altra Senalla.

El comerç just i el consum responsable com a eines de
transformació global

15.322,00€

25.000,00€

Fundació Deixalles.

Oportunitat de la normativa sobre contractació pública
per al foment del consum responsable a les
administracions

Treball Solidari.

Néixer dona al món

Associació Casal de la Pau.

Comerç just i consum conscient per canviar el món

24.887,00€

24.401,00€

Associació Finestra al Sud - S’Altra Senalla d’Inca.

Comerç just: impregnar de solidaritat la vida local

24.970,00€

25.000,00€

0

25.000,00€

3.402,21€
25.000,00€

16.563,00€

7.474,00€
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Creu Roja.

Imatges sense drets

25.000,00€

Comitè Espanyol de la UNRWA.

Connectant realitats: població balear i refugiada de
Palestina a través dels ODS

25.000,00€

ISCOD

Solidaritza’t! Comunitats educatives, agents de canvi social
(fase V)

25.000,00€

25.000,00€

Amics de la Terra Balears.

Sensibilització i educació per reduir el canvi climàtic, la
dependència del petroli i els seus impactes als països
empobrits

15.198,00€

15.435,00 €

Vetermon.

Alimentació a secundària. 2a part

24.940,00€

24.970,92€

Vetermon.

Escola de Mares i Pares: cooperant des del plat

22.409,00€

24.550,92€

Fundació Amaranta.

"Tracta d'evitar-la" tallers educatius sobre la tracta de
persones

Fundació Mussol.

Biblioteques sostenibles: Introducció de l’Agenda 2030 i
els objectius de desenvolupament sostenible en els
serveis bibliotecaris de les Illes Balears.

Fundació Ayuda en Acción.

Llavors de paraules: Tallers de creació de contes per un
mon més just.

25.000,00€

24.995,26€

22.515,00€
18.227,05€

Convocatòria de cooperants 2019.
ENTITAT

PROJECTE

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2018

Fundació Balcat Solidaris

Capacitar jove voluntari en projectes de cooperació a Mali

4.500,00€

Fundació de Solidaritat Amaranta

Projecte de formació de professionals que intervenen
amb dones víctimes de tràfic a Haití i República
Dominicana

3.525,00€

Voluntaris de Mallorca

Diagnòstic projectes d'aigua potable en zona Reyna. Nord-

8.000,00€

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
2019

4.500,00 €
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est del Quiché. Guatemala
Ensenyants Solidaris

Diagnòstic de la situació de la formació docent i
alfabetització dones a tres municipis del Quiché,
Guatemala

7.700,00€

Ensenyants Solidaris

Acompanyament als projectes de dinamització dels drets
humans i igualtat de gènere amb joves a Chimaltenango,
Guatemala 2018

7.000,00€

Ensenyants Solidaris

Acompanyament tècnic i educatiu a socis locals
guatemalencs, 2018

7.725,00€

Amics de Buba

Estudis per a la dotació d’aigua potable i la rehabilitació
d’escoles i centres de salut a la Commune de Malicunda

6.842,00€

Creu Roja

Diagnòstic i identificació dels mitjans de vida agrícoles a la
regió centre-oest de Burkina Faso amb un enfocament de
gènere i protecció al medi ambient

8.000,00€

Fundació Amazònia

Diagnòstic en comunitats rurals per al desenvolupament
d’accions sanitàries amb enfocament WASH

7.650,00€

Treball Solidari

Disseny i impartició de sessions formatives sobre
habilitats socials i resolució de conflictes per a joves en
situació de risc social a les zones rurals del departament
de Madriz, Nicaragua. Intervenció socioeducativa
mitjançant tallers d’apoderament i autoestima a dones del
centre d’atenció integral de víctimes de violència de
gènere amb pertinença cultural a Sololá, Guatemala

2.343,00€

Treball Solidari

Prospecció per identificar de manera participativa
projectes de cooperació a la regió de Ténado (Burkina
Faso)

7.340,00€

Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)

Identificació d’un programa de seguretat alimentària i
capacitats productives locals amb enfocament
agroecològic al departament de Bignona (Senegal)

8.000,00€

9.400,00 €

3.907,88 €
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Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)

Acompanyament tècnic per al reforç dels mecanismes de
participació ciutadana en les comunes de Nyassia i
Enampore

Enginyeria sense Fronteres Illes Balears

Diagnòstic i propostes de millora per a la transversalitat
de l'enfocament de gènere en els projectes de maneig
integral de conques. Yuraj Molino, Bolívia

Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura
Internacional (CERAI)

Disseny d'un projecte de desenvolupament rural
participatiu amb un enfocament transformador de
perspectiva de gènere transversal i sectorial en les
comunes de Ait Youssef Ouali i Arbaa Taourit, a la
província d'Espígols

Vertemon

Anàlisi de la eficiència de la cadena de valor dels sistemes
agroalimentaris inclusius, i de manera específica de la
producció i transformació d'arròs, en mans de les dones
de la Vall del riu Senegal, per a la contribució a la
sobirania i seguretat alimentària de la població
senegalesa

UNRWA

Distribució urgent d'ajuda alimentària per a la població
refugiada de Palestina en situació d'extrema pobresa en la
Franja de Gaza

100.000,00€

Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH)

Promoció i capacitació a defensors de drets humans a les
Amèriques

66.068,00€

Programa de les Nacions Unides per al
Desenvolupament (UNPD)

Desenvolupament integral de capacitats comercials amb
enfocament territorial en els municipis de Tiquipaya i
Treia

52.700,00€

Fundació Ayuda en Acción

Connectades de El Salvador a les Illes Balears: joves
emprenedores socials per la ciutadania global digital
(modalitat A)

Fundació Ayuda en Acción

Connectades de les Illes Balears a El Salvador: joves
emprenedores socials per la ciutadania global digital

2.379,47€

5.375,00€

8.000,00€

8.000,00€

7.741,44€
7.027,00€
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(modalitat C)
Associació Pa i Mel

Afegint colors

5.271,38€

Convocatòria de subvenciones para la publicació, edició i difusió de materials artístics, literaris, audiovisuals e informatius. així
com resultats de treballs d’ investigació en l’ àmbit de la cooperació per al desenvolupament.
ENTITAT
Diego Menjíbar Reynés

PROJECTE

SUBVENCIÓ CONCEDIDA

From Inside Project.

2019
3.027,42 €

Convocatòria de subvencions per a projectes innovadors en matèria de joventut.
ENTITAT

PROJECTE

SUBVENCIÓ CONCEDIDA

2019

Ajuntament de Binissalem.

Biniflix.

7.500,00 €

Ajuntament de Búger.

3, 2, 1 Acció!

6.050,00 €

Ajuntament de Campanet.

3, 2, 1 Acció!

6.050,00 €

Ajuntament de Mancor de la Vall.

3, 2, 1 Acció!

6.050,00 €

Ajuntament de Santa Maria

3, 2, 1 Acció!

6.700,00 €

Ajuntament de Selva.

3, 2, 1 Acció!

6.050,00 €

Ajuntament d’Eivissa.

Joves conscients pel medi ambient

5.000,00 €

Ben Amics.

Estudi sobre el risc de suïcidi en joves LGTBI a l'illa de
Mallorca.

7.500,00 €

Creu Roja Espanyola.

AturaPornoSpam!

7.500,00 €

Fundació de solidaritat Amaranta.

Ayurveda per a l'equilibri del cos i ment.

7.500,00 €

Convocatòria pluriennal de subvencions per a la creació de noves instal·lacions juvenils de les corporacions locals de les Illes
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Balears.
ENTITAT

PROJECTE

SUBVENCIÓ CONCEDIDA

2019

Ajuntament d’Alaró.

Reforma i adequació de l’antic escorxador per a casal de
joves.

Ajuntament de Son Servera.

Adequació de l’edifici existent a Casal de Joves.

Ajuntament de Vilafranca de Bonany.

Reforma i rehabilitació de l’antiga rectoria per a la creació
d’un casal de joves

7.674,55 €

Ajuntament d’Inca.

Reforma de les Cases de Son Amonda per dur a terme un
casal de joves.

48.068,31 €

Ajuntament de Maó.

Reforma d’edifici entre mitgeres anomenat Casa de ses
Aigües

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.

Centre juvenil a Sant Antoni de Portmany.

Consell Insular de Formentera.

Creació del casal de joves al centre social Es Molí.

7.273,99 €
12.757,52 €

6.604,98 €

65.788,73 €
7.860,79 €
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