OBJECTIUS
Crear una plataforma socioeducativaterapèutica
intergeneracional.
Formar persones des de la infància,
aportant valors des de la pròpia
experiència.
Evitar l'aïllament i la solitud de la gent
gran.
Implantar en horari lectiu una nova etapa
educativa
a
través
de
la
col·laboració i participació comunitària.
.
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QUE ÉS I PER QUE

TREBALL EN XARXA

DONACIONS

CRENCO és un projecte innovador
socioeducatiu que pretén la implantació en
horari lectiu de projectes de treball
intergeneracionals entre centres educatius,
residències i casals de gent gran, amb
l’objectiu de formar des de la infància d’
aquests valors des de la pròpia
experiència.
L’augment de l’expectativa de la vida i la
disminució de la natalitat són una realitat a
la societat actual i futura. És per això que
hem de treballar per crear una cultura
integradora que pugui aprofundir i treure ús
dels anys de vida alhora d’ educar en
valors fonamentals per a les noves
generacions.

Volem construir una plataforma on centres
educatius, residències i casals de gent
gran puguin tenir un espai de treball comú,
on disposarien d’ eines, recursos i espais
que ajudarien a gestionar i desenvolupar
els seus propis projectes. Una formació
combinada amb espais d’interacció
presencial i de treball en xarxa.

Necessitem suport per poder construir
aquesta iniciativa que posaria a disposició
dels centres educatius i gent gran una
eina molt potent de participació. Volem
crear una societat més justa en la que
totes les generacions puguin seguir tenint
oportunitats.

FORMACIÓ A
PROFESSIONALS
Donat que no hi han professionals formats
per treballar amb aquests dos perfils de
grups a la vegada, proposem la recerca de
formacions específiques en aquesta àrea
amb l’objectiu de facilitar eines i estratègies
de
treball
als
professionals
que
desenvolupin aquestes formacions.

Donació per transferència bancaria
indicant al concepte “Projecte CRENCO”.

CENTRES EDUCATIUS
Els centres educatius són un nucli molt
important, on és fàcil poder començar a
treballar en un canvi de visió des de la
infància, incloent-hi en horari lectiu
projectes de treball Intergeneracionals. Els
centres que vulguin sumar-se al projecte
desenvoluparan
el
programa
guia
dissenyat i meditat expressament per
aquell perfil d’alumnes. La duració del
programa serà d’un curs escolar amb
sessions impartides una vegada al mes on
alumnes i gent gran compartiran activitats
socioeducatives.

RESIDÈNCIES I CASALS
DE GENT GRAN
L'envelliment actiu és, l'ahir, l'avui i el demà,
per això hem de treballar per crear una cultura
que ens permeti avançar i canviar.
Mantenir a la gent gran activa en constant
col·laboració i participació amb els joves els hi
donaria la possibilitat de sentir-se útils, seguir
formant-se i participant en la vida comunitària.

Titular compte:
Fundació Sant Joan de Déu
CAIXA BANK
IBAN ES83 2100 3887 0001 0011 9999
SWIFT: CAIXESBBXXX

La teva donació pot tenir deducció fiscal,
podràs sol·licitar el pertinent certificat
enviant
un
correu
electrònic
a
sdiaz@fsjd.org amb les dades personals
adjuntant
el
justificant
de
la

transferència.

Contacte
Fundació Privada per a la Recerca i
la Docència Sant Joan de Déu.
Attn. Sandra Díaz Cofiné
C. Santa Rosa, nº39-57, 3planta (edifici
docent). 08950 Esplugues de Llobregat.
Barcelona.
Tel. 93.600.97.51.
Web: www.crenco.org

Correu: info@crenco.org

