Benvolgut/ Benvolguda,
Ens plau informar-vos que la Fundació Quatre Vents, portarà a terme per segon any el Projecte
d’Atenció a la Petita Infancia i la Família ALBA, gràcies al suport de l’Obra Social la Caixa.
Com ja sabeu, el projecte va dirigit a les famílies, sobretot monoparentals, amb fills menors de
3 anys, empadronats a Barcelona i sense ingressos econòmics.
Les dones i els seus fills, es comprometen a participar en una sèrie d’activitats, tallers i
formació de dilluns a dijous, en horari de 9h a 13:30h, els divendres, amb hores pactades,
tema laboral personalitzat. Aquesta assistència serà remunerada mensualment amb 400 euros.
Aquest projecte comporta un pla de treball, individualitzat, i un seguiment coordinat amb el
servei i entitat social derivant.

Protocol de Derivació:
El projecte s’iniciarà el 1 de febrer i finalitzarà el 30 de juny 2017.
-Les famílies que reuneixen les condicions establertes al díptic, poden ser derivades a traves
d’un informe social (s’adjunta plantilla) al correu electrònic projectealba@4vents.cat
-Paral·lelament, les dones han de demanar cita per sol·licitar la plaça en el projecte, trucant al
telèfon 934120661 o de manera presencial al c/Om nº 3 (especificant que es pel Projecte
Alba).
-Dies de pre inscripció: 10, 12, 17 i 19 de gener. Sortirà la llista amb les famílies acceptades el
divendres 20 de gener, a partir d’aquesta data s’iniciarà el procés de formalitzar la inscripció,
la familia que en el termini d’una setmana estigui pendent de formalitzar-la, perdrà la plaça
que es donarà a un altra familia.
Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu posar-vos en contacte a través del correu
electrònic: projectealba@4vents.cat (aquest correu es només per professionals i per tot el
referent al Projecte Alba, preguem respecteu els correus que s’indiquen per a cada projecte,
per a garantir una comunicació i ràpida i eficient, facilitant la feina a tots.)
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