
Les entitats sense ànim de lucre de tot Espanya podran presentar els seus
projectes fins al 28 de juny

L’Obra Social de “la Caixa” incrementa en
un 63% la dotació dels ajuts a les persones
en risc de caure en situacions d’exclusió
social

La Fundació “la Caixa” ha inaugurat la convocatòria d’ajuts adreçada a entitats
que treballin amb col·lectius de persones en risc d’exclusió social. Els ajuts
estan destinats a entitats sense ànim de lucre que treballin en iniciatives tant
d’inserció social com laboral de persones marginades o en risc de caure en
situacions d’exclusió social.

En aquesta convocatòria l’Obra Social de “la Caixa” donarà prioritat als projectes
d’inserció laboral que ajudin les persones en situacions de risc d’exclusió social, com a
via d’integració en la societat. Amb aquesta finalitat, el programa comptarà amb una
dotació incrementada en un 63% i el seu pressupost serà de 4,4 milions d’euros.

Aquest increment important servirà per constituir una dotació especial adreçada als
projectes d’inserció laboral. La contribució normal de la Fundació “la Caixa” per a cada
projecte podrà arribar al 75% del seu cost total, fins a un màxim de 60.000 euros;
tanmateix, en el cas dels projectes d’inserció laboral amb una durada superior a dos
anys, la quantitat aportada podria assolir els 140.000 euros.

Els projectes que prioritàriament tindrà en compte aquesta convocatòria seran:

• Projectes d’inserció laboral
• Empreses d’inserció
• Cooperatives
• Itineraris d’inserció en empreses ordinàries
• Tallers de formació prelaboral



De la mateixa manera, es tindran en compte les següents tipologies de projectes
d’inserció social:

• Centres d’acollida
• Centres oberts
• Pisos tutelats
• Altres projectes de promoció i suport

La Fundació “la Caixa” dóna suport a les iniciatives que treballen en la integració social

i laboral de col·lectius de persones marginades o en risc d’exclusió social. Des que es
va posar en marxa el programa de marginació, la Fundació “la Caixa” ha col·laborat

amb 773 iniciatives, a les quals ha destinat més de 12,62 milions d’euros.

Els projectes s’han de fer arribar al Departament de Col·laboracions
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