
Àrea d’Educació

ACOMPANYAMENT 
SOCIOEDUCATIU 
a joves en situació 
de vulnerabilitatFes-te AMIC ó AMIGA de SER.GI

Amb TU podem fer MÉS!

Amb el teu suport i compromís ajudaràs a finançar els 
nostres projectes i a millorar la qualitat de vida d’aquells 
que es troben amb dificultats. Suma’t als Amics i Amigues 
de SER.GI i descobreix-ne els avantatges.

A la Fundació SER.GI fa més de 40 anys que fem acció 
social a les comarques gironines. 

Treballem per la inclusió social i per millorar la 
qualitat de vida dels grups o minories 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 formació. 

Pl. Lluís Companys, 12
17003 Girona
Tel. +34 972 213 050
fundaciosergi.org
info@fundaciosergi.org
                        @fundaciosergi



Des de l’Àrea d’Educació de la Fundació SER.GI portem a 
terme diferents projectes d’acompanyament socioedu-
catiu a persones joves en risc d’exclusió degut a la seva 
situació personal, familiar, social i/o econòmica.

Són joves majors de 16 anys que necessiten oportunitats 
i suport per a continuar la seva formació acadèmica i/o 
professionalitzadora i per construïr el seu itinerari vital.

QUÈ ES?

Treballem per fomentar el seu apoderament a partir de 
l’autoconeixement i visibilització de les seves capacitats 
i competències. Ho fem en tutories individualitzades, 
espais grupals i treball en xarxa.

A través de microBeques oferim oportunitats educati-
ves i ajudem a pagar matrícules, material i desplaça-
ments per accedir a estudis post-obligatoris o forma-
cions professionalitzadores.

COM ES TREBALLA?

Atendre joves amb un per�l educatiu de fracàs 
escolar, acompanyant i facilitant la realització d’uns 
itineraris formatius i pre-laborals d’èxit.

Incrementar el nombre de joves que realitzin estu-
dis post-obligatoris.

Facilitar que els i les joves puguin prendre les seves 
pròpies decisions en el seu pas cap a la vida adulta.

Col·laborar i/o formar part de la xarxa tècnica que 
elabora estratègies d’intervenció amb joves des de 
diferents àmbits al territori.

OBJECTIUS

Actualment* acompanyem a 166 joves en els projectes:  
- Porta d’Accés (Salt i Lloret de Mar) 
- Quetzal (Celrà)
- INSalt! (Salt)

ELS PROJECTES AVUI JOVES PARTICIPANTS ALS PROJECTES

“Abans no sabia què fer, 
m’han ajudat a creure en mi!”

“Volia estudiar un Grau 
però a casa no podíem 
pagar la matrícula.”

Beques 16+

* Joves participants 2021


