Oficina tècnica

PROJECTES REBUTS CONVOCATÒRIA
D’AJUT SOCIAL A CARDEDEU
Projectes rebuts a l’Oficina tècnica “Creació de valor al Territori d’Omplim” gestionada per
Ingeniería Social. Convocatòria d’Ajut social de Cardedeu convocada per Omplim, abans del 30
d’octubre del 2019.
L’empresa de lucre limitat OMPLIM, té per objectiu gestionar la promoció d’edificis d’habitatges
en règim de lloguer o venda amb inversors d’impacte i societats sense ànim de lucre, per a usuaris
sensibilitzats amb l’economia circular, l’acció social, la responsabilitat empresarial i que volen
viure en edificis innovadors i energèticament eficients.
Un dels compromisos d’OMPLIM amb la societat i la comunitat local on desenvolupa la seva
activitat és el de destinar part dels seus beneficis a projectes d’acció social, que tinguin un impacte
social i ambiental positiu en aquestes. I és amb aquesta finalitat que se celebra aquesta
Convocatòria d’Ajut Social a Cardedeu.
Projectes rebuts:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambientech, “Projecte ROE, Residu Cero a l’Escola”
AFA Escola Mil·lenari, “Escola sostenible, Mil·lenari responsable”
Àmbar Associació contra el Maltractament, “Servei de suport psicosocial a dones
embarassades i en etapa de criança en situació de vulnerabilitat social”
Associació Amics del Biel, “Activitats inclusive”
Associació Cardedeu per un món millor, “El jardí dels sentits d’esbiosfera”
Associació per l’habitatge cooperatiu en règim d’ús a Cardedeu, “Model de convivència i
projecte arquitectònic per una Cooperativa d’habitatge a Cardedeu”
Som mobilitat, “Vehicle elèctric compartit a Cardedeu”
LA BICI DE FUSTA, SCCL, “La bici de fusta”
Fundació Lluïsa Oller/ Fundació Viver de Bell-lloc, “Vida pròpia: el pas de la vida
institucional a la Vida independent”

Projectes admesos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambientech, “Projecte ROE, Residu Cero a l’Escola”
AFA Escola Mil·lenari, “Escola sostenible, Mil·lenari responsable”
Àmbar Associació contra el Maltractament, “Servei de suport psicosocial a dones
embarassades i en etapa de criança en situació de vulnerabilitat social”
Associació Cardedeu per un món millor, “El jardí dels sentits d’esbiosfera”
Associació per l’habitatge cooperatiu en règim d’ús a Cardedeu, “Model de convivència i
projecte arquitectònic per una Cooperativa d’habitatge a Cardedeu”
Som mobilitat, “Vehicle elèctric compartit a Cardedeu”
LA BICI DE FUSTA, SCCL, “La bici de fusta”
Fundació Lluïsa Oller/ Fundació Viver de Bell-lloc, “Vida pròpia: el pas de la vida
institucional a la Vida independent”
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Projectes exclosos:
•

Associació Amics del Biel, “Activitats inclusives”

Tant els Projectes admesos com els exclosos, rebran una notificació de l’Oficina tècnica,
Ingeniería Social.
Ingenieria Social farà una primera preselecció dels Projectes i el proper 4 de desembre seran els
propis clients d’Omplim els que decidiran el Projecte guanyador.
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