GRÀCIES #magicliners!

Junts fem realitat
una mobilització ciutadana per a
les persones en situació
vulnerable

1.022 persones participant
78 equips
40 accions solidàries
50 persones voluntàries
20 organitzacions col·laboradores
23.566€ recaptats

VALÈNCIA 2019
Projectes finançats
Molt més que una caminada!

A Sant Joan de Déu creiem
en implicar la societat en
millorar la qualitat de vida de
qui més ho necessita.
Escoles, empreses,
institucions, entitats, grups
d’amics i familiars heu
organitzat desenes d’accions
de sensibilització i captació de
fons i heu sortit a caminar per
fer possible la primera edició
de la Magic Line Sant Joan de
Déu a València.

#MagicLine
magiclinesjd.org

AMB EL SUPORT DE:

AMICS:

Gràcies a les organitzacions
que han col·laborat en fer
possible el projecte, el 100%
dels fons aportats pels equips
es destinen a projectes socials
que desenvolupa el centres
de Sant Joan de Déu a
València i a dues entitats
socials properes de la ciutat.

MITJANS AMICS:

PADRINS:

A tots vosaltres,
moltes gràcies!
Ens veiem a la Magic
Line SJD València 2020!

solidaritat.santjoandedeu.org

sanjuandediosvalencia.org

La Magic Line Sant Joan de
Déu València 2019 ha permès
recaptar 23.566€ per a
projectes socials en favor de
les persones en situació
vulnerable de València.

A Sant Joan de Déu Serveis
Socials València tenim cura
a les persones en situació de
sense llar i exclusió social,
les acompanyem en el procés
de recuperació de la seua
autonomia, afavorint l’accés a
l’habitatge, l’ocupació i la salut,
així com potenciem les seves
relacions socials i vinculació
a la comunitat.

Projectes finançats:

Programes d’atenció social per a
persones en situació de sense llar

Allotjament
5.290€

L’acollida de les persones que no tenen
llar es fa a través d’un alberg, on es
cobreixen les necessitats bàsiques de
manutenció, salut i acompanyament
social, així com a través d’una xarxa
de pisos que permet consolidar els
processos d’autonomia i inserció
social.

Suport a la
inserció laboral

Activitats d’oci
i ocupació

Suport a la salut
integral

Per acompanyar la inserció laboral
de les persones ateses a Sant Joan
de Déu Serveis Socials València
s’ofereixen tallers de formació
i pràctiques en empreses. A més,
es proporcionen els mitjans necessaris
per a cobrir les despeses derivades
de la recerca de feina.

La recuperació de les relacions socials
i les rutines quotidianes enforteix
l’estat d’ànim de les persones que
atenem. Per això es promou l’ocupació
a través de treballs manufacturats per
a empreses i la participació a activitats
d’oci en comunitat.

Per consolidar el procés de
recuperació de les persones ateses
es fa un acompanyament en la
millora del seu estat de salut a través
de l’acompanyament a revisions
i tractaments mèdics, el suport
psicològic i la deshabituació de
l’alcohol i les drogues si és necessari.

5.290€

5.290€

5.290€

Descobreix el teu entorn

Posem un somriure als hospitals

Amb ‘Descobreix el teu entorn’ es promouran activitats socioeducatives fora del
seu entorn habitual per als xiquets i xiquetes del barri del Xenillet. Habitualment,
els infants d’aquest barri fan la seua vida quotidiana sense tindre contacte amb
la resta d’activitats socioculturals del municipi, i així se’ls ofereix una oportunitat per
a poder conèixer altres realitats.

Payasospital incorpora intervencions artístiques als centres hospitalaris com a suport
terapèutic per a infants i adolescents i les seves famílies. Fer riure els pacients, el
seu entorn i el personal mèdic facilita la curació i l’adaptació als hospitals, així com
millora la qualitat de vida en situacions de deteriorament físic i mental.

1.200€

1.200€

