
PROJECTE: 

DONES 
SUPERVIVENTS

Habitatge per a 

Amb TU podem fer MÉS!
Fes-te Amic/ga de SER.GI i ajuda’ns a combatre 
l’exclusió social. El teu suport i compromís permet 
mantenir i millorar aquest i altres projectes.

A la Fundació SER.GI fa més de 40 anys que 
treballem per la INCLUSIÓ SOCIAL i per 
millorar la qualitat de vida de persones que 
es troben en di�cultats. Ho fem des de 
múltiples projectes i accions en els àmbits de 
l’habitatge social, l’educació, la participació 
ciutadana i la sensibilització i formació. 
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El projecte Habitatge per a dones supervivents és 
un dispositiu d’habitatges d’inclusió especí�c per a 
dones soles o famílies monomarentals que es troben 
amb di�cultats per poder inserir-se normalment 
després de la seva estada en els recursos especialit-
zats per a dones que han patit violència masclista. 

QUÈ ES?

Un cop assignat un habitatge, es preveu una inter-
venció socioeducativa per tal de reforçar les xarxes 
de suport relacional d’aquestes dones, a partir de la 
vinculació social al territori i la generació de xarxes 
de suport mutu que puguin sorgir entre les mateixes 
dones.

COM ES TREBALLA?

L’objectiu general és promoure accions en l’àmbit 
de l’habitatge social per tal que les dones i els 
seus fills/es puguin refer la seva vida de manera 
autònoma i independent, en condicions de nor-
malitat a través del suport en la reconstrucció 
social i personal.

OBJECTIU

Desde l’inici d’aquest projecte el 2016, la Fundació 
SERGI ha incorporat 13 pisos actius, 5 a Figueres, 3 a 
Girona i 5 a Salt, i la nostra intenció es ampliar el pro-
jecte perquè de fet no donem l’abast.

Avui el projecte acompanya a 13 dones valentes i
els seus fills i filles.

EL PROJECTE AVUI PARTICIPANT D’UN HABITATGE PER 
“DONES SUPERVIVENTS” A LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA.

“El fet de disposar d'un pis 
assequible em dóna molta 
tranquil.litat i seguretat: 
sé que arribarà final de mes, 
podré pagar-ne la quota i 
ningú podrà fer-me fora”
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