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Exp. Programa finançat Entitat Contingut del programa 
Import 

concedit Col·lectiu 
Beneficiaris 

del programa Illa 

2017/001/SIRPF Atenció integral 
Associació Balear 
d’infants amb malalties 
rares (ABAIMAR) 

Informació, assessorament, sensibilització i atenció 
a nins i nines amb malalties rares 

14.973,69 Menors i família 250 Mallorca 

2017/003/SIRPF 
Atenció psicosocial a 
malalts mentals i les seves 
famílies 

Asociación para el 
desarrollo e integración 
de personas con 
esquizofrenia (ADIPE) 

Atenció psicosocial a malalts mentals i les seves 
famílies 

7.102,31 
Persones amb 
malaltia mental 

22 Mallorca 

2017/004/SIRPF 
SAD assistencial i 
fisioteràpia a domicili 

Asociación de familiares 
de enfermos de Alzheimer 
de Ibiza y Formentera 
(AFAEF) 

SAD assistencial i fisioteràpia a domicili. 4.552,76 
Persones en 
situació de 
dependència 

25 Eivissa 

2017/005/SIRPF 
Vulnerabilitat, risc o 
desemparament de 
persones majors 

Asociación de familiares 
de enfermos de Alzheimer 
de Ibiza y Formentera 
(AFAEF) 

Atenció integral als malalts d’Alzheimer i suport a 
les seves famílies. 

4.877,96 
Persones en 
situació de 
dependència 

35 Eivissa 

2017/008/SIRPF Viu el barri Ajuda en acció 

Oci de qualitat per a la generació de cohesió social i 
convivència en la diversitat entre infants, joves i 
famílies de les barriades de Son Gotleu i Nou 
Llevant de Palma. 

47.492,72 Menors i família 560 Mallorca 

2017/009/SIRPF Connecta’t al Barri Ajuda en acció 
Garantia d’aliments i d’integració social de menors i 
famílies dels barris de Son Gotleu i Nou Llevant en 
situació de pobresa i/o exclusió social. 

52.539,91 Menors i família 535 Mallorca 

2017/010/SIRPF 

Projecte  IOAPS: 
Informació, orientació i 
atenció psicosocial per a 
persones afectades pel 
VIH 

Associació de lluita anti-
sida de les Illes Balears 

Informació, orientació i atenció psicosocial per a 
personal afectades per VIH (IOAPS - VIH). 

12.845,30 
Persones amb 
VIH 

100 
Illes 
Balears 

2017/012/SIRPF 
Reforma d’edifici i canvi 
d’ús 

Amadip Esment Fundació 
Reforma d’edifici i canvi d’ús a residència i centre 
de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual. 

9.681,97 
Persones amb 
discapacitat 
intel·lectual 

15 Mallorca 
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2017/013/SIRPF Caminant cap a ells 
Asociación pitiusa de 
familiares de enfermos 
mentals (APFEM) 

Programa d’acompanyament terapèutic, 
individualitzat i integral a les persones amb malaltia 
mental i les seves famílies. 

6.894,18 
Persones amb 
malaltia mental 

120 Eivissa 

2017/019/SIRPF Pla de Voluntariat 
Asociación de Parálisis 
Cerebral de Baleares 
(ASPACE) 

Itineraris per a la captació, formació i  
acompanyament de personal voluntari. 

6.634,03 
Persones amb 
discapacitat 

70 Mallorca 

2017/020/SIRPF 

INSERTA. Intervenció i 
suport a les famílies des de 
el servei d’atenció 
primerenca 

Asociación de Parálisis 
Cerebral de Baleares 
(ASPACE) 

Intervenció amb famílies per a prevenir i/o pal·liar 
les alteracions de les dinàmiques socio-famíliars. 

10.568,91 
Persones amb 
discapacitat 

300 Mallorca 

2017/021/SIRPF Suport funcional EMBAT 
Asociación de Parálisis 
Cerebral de Baleares 
(ASPACE) 

Actuacions dirigides a prevenir l’aparició i/o 
agreujament de malalties i discapacitats i de les 
seves seqüeles. Promoció de l’autonomia personal a 
la vida quotidiana. 

10.341,28 
Persones amb 
discapacitat 

100 Mallorca 

2017/022/SIRPF 
Oci  integrador per a 
persones amb paràlisi 
cerebral. 

Asociación de Parálisis 
Cerebral de Baleares 
(ASPACE) 

Millora de la qualitat de vida dels usuaris oferint 
una àmplia oferta d’activitats esportives i de oci. 

13.268,05 
Persones amb 
discapacitat 

150 Mallorca 

2017/023/SIRPF 
Programa d’atenció 
integral per a infants amb 
càncer i les seves famílies 

Associació de pares de 
nins amb càncer de les 
Illes Balears (ASPANOB) 

Pis d’ acollida; suport psicològic; atenció social i 
ajudes econòmiques; suport escolar per als infants 
malalts i els seus germans; activitats d'oci i respir. 

38.444,18 Menors i família 412 
Illes 
Balears 

2017/024/SIRPF 
Servei d’atenció integral 
domiciliaria (SAID) 

ASPAYIM Balears 
Informació, orientació i assessorament; atenció 
psicològica; assistència personal en el domicili o 
espai extra domiciliari. 

49.410,49 
Persones amb 
discapacitat física 

28 Mallorca 

2017/025/SIRPF 

Reactiva-T. Atenció 
domiciliaria i suport 
comunitari a persones 
amb esclerosi múltiple i els 
seus familiars 

Associació Balear 
d'Esclerosi Múltiple 
(ABDEM) 

Informació, orientació i assessorament; suport 
psicosocial als malalts i les seves famílies; millora de 
l’ocupabilitat, l’autonomia personal i un estil de 
vida actiu; activitats de ajuda mútua i d’oci. 

66.950,39 
Persones amb 
discapacitat 

150 
Illes 
Balears 

2017/027/SIRPF 
Atenció integral al pacient 
amb càncer i els seus 
familiars 

Asociación Española 
contra el Cáncer (AECC) 

Atenció psicològica, social, mèdica i sanitària i de 
voluntariat als pacients amb càncer i les seves 
famílies. 

104.317,48 
Persones amb 
càncer 

2.073 
Illes 
Balears 
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2017/029/SIRPF Pis d’acollida "Horabaixes" 
Associació Pastoral 
Penitenciària 

Acompanyament, seguiment psicosocial, habitatge 
tutelat per a permisos penitenciaris i pis 
d’emancipació per a persones recluses (permisos i 
3er. grau). 

39.460,75 Persones recluses 216 Mallorca 

2017/032/SIRPF 
Punt d’orientació i suport 
a joves LGTBI 

Ben Amics - Associació 
Lesbiana, Gai, Transexual i 
Bisexual. 

Reducció dels efectes negatius de l’ homofòbia. 
Reducció de l’aïllament. Millora de la inclusió en el 
col·lectiu de joves LGTB 

4.868,91 
Persones joves 
LGTBI 

225 
Illes 
Balears 

2017/033/SIRPF 

Red "Educació" per a el 
foment de la diversitat, la 
igualtat d’oportunitats, la 
pau, la convivència a les 
aules i l’educació en valors 

Ben Amics - Associació 
Lesbiana, Gai, Transexual i 
Bisexual. 

Prevenció i abordatge dels conflictes escolars 
derivats de situacions de discriminació, assetjament 
i exclusió social per raó d’orientació sexual i/o 
identitat de gènere. 

6.394,34 
Persones joves 
LGTBI 

1.500 
Illes 
Balears 

2017/037/SIRPF "Camins" 
Cáritas Diocesana de 
Mallorca 

Accions de sensibilització i promoció del voluntariat 
per a fomentar la cohesió social. Activitats de 
suport a persones immigrades en situació de 
vulnerabilitat i/o exclusió social: formació, 
assessoria jurídica,… 

18.374,30 

Persones en 
situació de risc 
i/o exclusió 
social; Persones 
immigrades. 

620 Mallorca 

2017/038/SIRPF "LABORA" 
Cáritas Diocesana de 
Mallorca 

Programa d’inserció laboral dirigit a membres de 
famílies en situació de risc o exclusió social. 

41.781,36 
Persones en 
situació de risc 
i/o exclusió social 

30 Mallorca 

2017/039/SIRPF Distribució d’aliments 
Cáritas Diocesana de 
Mallorca 

Cobertura de les necessitats bàsiques d’alimentació 
i higiene personal; reforma de l’espai del Menjador 
Social. 

60.666,77 
Persones en 
situació de risc 
i/o exclusió social 

815 Mallorca 

2017/040/SIRPF "VINCLES" 
Cáritas Diocesana de 
Mallorca 

Intervenció amb famílies en situació de risc o 
exclusió social: acompanyament, accés a recursos, 
cobertura de necessitats bàsiques, accés a 
l'habitatge, inclusió social, educació en valors i 
hàbits saludables. 

131.357,63 
Persones en 
situació de risc 
i/o exclusió social 

1.500 Mallorca 

2017/041/SIRPF 
Atenció a infants i 
adolescents en situació de 
vulnerabilitat 

Cáritas Diocesana de 
Menorca 

Reforç escolar, centres oberts (espai educatiu d'oci, 
temps lliure i esport); contraprestació de menors 
(mesures judicials reparadores); educació en valors 
(programa de sensibilització i promoció del 
voluntariat sobre la pobresa i la exclusió social). 

29.137,69 Menors i família 108 Menorca 
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2017/042/SIRPF Allotjament digne 
Cáritas Diocesana de 
Menorca 

Pis social dirigit principalment a famílies 
monoparentals i persones soles en situació de 
vulnerabilitat social i risc de exclusió social i 
residencial. 

50.080,40 
Persones en 
situació de risc 
i/o exclusió social 

33 Menorca 

2017/043/SIRPF 
Tallers prelaborals 
"Mestral" como a eina 
d’inserció social 

Cáritas Diocesana de 
Menorca 

Tallers pre-laborals ocupacionals per a millorar la 
formació inicial  i específica i facilitar així l'accés al 
mercat laboral i el manteniment d'un lloc de feina. 

117.901,77 
Persones en 
situació de risc 
i/o exclusió social 

76 Menorca 

2017/044/SIRPF 
Suport a les necessitats de 
urgència social del 
programa d'acció de base 

Cáritas Diocesana de 
Menorca 

Acompanyament comunitari i ajudes econòmiques 
a persones que acudeixen a Cáritas. Sensibilització i 
formació de voluntaris. 

42.457,77 
Persones en 
situació de risc 
i/o exclusió social 

275 Menorca 

2017/046/SIRPF 
Programa d’atenció 
terapèutica per a infants, 
joves i famílies 

Congregación Hermanas 
de la Caridad 

Intervenció psicoterapèutica amb menors i família 
en situació de vulnerabilitat des d'un enfocament 
preventiu i comunitari. 

15.201,17 Menors i família 210 Mallorca 

2017/047/SIRPF 
Servei d’atenció directa a 
persones i associacions del 
àmbit de la discapacitat 

Coordinadora Balear de 
Persones amb 
Discapacitat 

Atenció social a Persones amb discapacitat i les 
seves famílies; Informació, orientació, 
assessorament i suport tècnic a les associacions de 
persones amb discapacitat. 

26.835,94 
Persones amb 
discapacitat 

143 
Illes 
Balears 

2017/048/SIRPF 
Programa obert - Atenció 
a infància i família 

Espiral 

Prevenció de situacions de riscs social mitjançant la 
resposta integral de les necessitats de suport, 
educatives, d'oci dels menors i les seves famílies. 
Servei de acompanyament, de suport, oci i 
ludoteca, suport a les famílies,… 

25.720,33 Menors i família 360 Mallorca 

2017/050/SIRPF 

Servei d’atenció al entorno 
de persones sordes per a 
la seva integració socio-
familiar 

Federació de Persones 
Sordes de les Illes Balears 

Prevenció de situacions de vulnerabilitat i 
desestructuració a partir d’intervencions amb 
famílies de persones sordes per a cobrir les seves 
necessitats, afavorir la relació afectivo-
comunicativa, assessorar-les i orientar-les. 

15.866,83 
Persones amb 
discapacitat 
sensorial. 

190 
Mallorca 
i 
Menorca 

2017/051/SIRPF 
Formació laboral per a 
joves amb mesures de 
protecció 

Federació d'entitats 
d'atenció a la infància i 
l'adolescència (FEIAB) 

Formació per a joves entre 18 i 25 anys procedents 
de la xarxa de protecció de menors i que no 
compten amb protecció familiar o aquesta és molt 
fràgil.  

24.994,06 
Persones en 
situació de risc 
i/o exclusió social 

18 Mallorca 

2017/052/SIRPF 
Sinergies per a l'ocupació 
(SINEREM) 

Federació Predif Illes 
Balears 

Inserció laboral de persones amb discapacitat física 
mitjançant itineraris individualitzats i intervencions 
grupals. 

28.073,64 
Persones amb 
discapacitat 

59 Mallorca 
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2017/053/SIRPF 
Itineraris pre-laborals 
2018 

Fundació Deixalles 

Itineraris d’inserció laboral per a capacitar a 
persones en risc de exclusió social i col·lectius 
vulnerables amb un baix nivell d’ocupabilitat per a 
poder accedir al mercat laboral ordinari. 

12.641,94 
Persones en 
situació de risc 
i/o exclusió social 

212 Mallorca 

2017/054/SIRPF Servei d’atenció a famílies Fundació Aspas 

Proporcionar als usuaris i les seves famílies 
informació, assessorament, formació i suport 
emocional. Suport tècnic i foment de la coordinació 
amb la resta recursos socials, educatius i sanitaris. 

11.960,66 
Persones amb 
discapacitat 
sensorial. 

235 
Illes 
Balears 

2017/056/SIRPF Projecte "EduCANt" Fundació Natzaret 
Teràpia assistida amb animals (TAA) dirigida a 
menors entre 6 i 18 anys acollits a  la Fundació 
Natzaret 

11.501,42 Menors i família 44 Mallorca 

2017/057/SIRPF Competències familiars Fundació Natzaret 
Programa de prevenció dirigit a famílies i menors en 
situació de risc vinculades a addiccions, conductes 
infractores i contexts d’exclusió en general. 

14.778,57 Menors i família 11 Mallorca 

2017/058/SIRPF La Botigueta Solidaria Fundación Natzaret 

Inserció sociolaboral de joves que han estat 
sotmesos a mesures de tutela. Adquisició 
d’habilitats pre-laborals i d’acompanyament social 
en el començament de la vida independent. 

24.038,77 Joves ex-tutelats 15 Mallorca 

2017/060/SIRPF 

Atenció a la Infància i 
l’adolescència vulnerable a 
través d’activitats 
socioeducatives en el 
temps de lleure. 

Fundació Pere Tarrés 
Estades i colònies de vacances i cursos de monitors 
d’oci. Rehabilitació i adequació d’una casa de 
colònies a Mallorca. 

81.055,39 Menors i família 182 Mallorca 

2017/061/SIRPF Intervenció terapèutica Projecte Home 

Intervenció en drogodependències des de 
perspectives multi factorials: formació, laboral i 
professional, social i de gènere. Programa educatiu i 
terapèutic amb accions de precomunitat, 
comunitat, terapèutica i de reinserció. 

163.378,54 
Persones amb 
adicions 

115 Mallorca 

2017/062/SIRPF 
Programa integral de 
tractament d’adicions per 
a menors de 25 anys 

Fundació Projecte Jove 

Programa de tractament a joves amb problemes 
d’addiccions. Intervenció amb l’entorn familiar i 
realització d’itineraris de prevenció. Programa 
ambulatori d’horabaixa, escola de pares, programa 
d’atenció familiar. 

65.207,98 
Persones amb 
adicions 

120 Mallorca 
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2017/063/SIRPF 
Centre d’acollida temporal 
per a persones i famílies 
sense llar 

Fundació Sant Joan de 
Deu- SS Mallorca 

Xarxa de recursos d’habitatge per a persones sense 
llar (especialment famílies monoparentals).  
Assessorament laboral, tallers de formació, atenció 
de necessitats bàsiques, reforç escolar i tallers de 
oci. 

12.162,13 
Persones en 
situació de risc 
i/o exclusió social 

650 Mallorca 

2017/064/SIRPF Voluntariat amb suport Fundació Tutelar Demà 
Formació de persones amb trastorn mental greu 
amb poques possibilitats d’ocupació per a l’exercici 
de voluntariat social. 

7.327,68 
Persones amb 
malaltia mental 

10 Mallorca 

2017/066/SIRPF Pis d'acollida "Encuentro" Fundación Aldaba 

Servei de suport a l’acció tutelar d’adults mitjançant 
servei d’habitatge en situacions d’emergència per a 
persones amb trastorn mental o demències que 
necessiten supervisió per a les activitats de la vida 
quotidiana. 

7.614,28 
Persones amb 
malaltia mental 

4 Mallorca 

2017/068/SIRPF 
Programa de prevenció de 
la violència intrafamíliar 

Fundación Diagrama 
Programa de Formació i orientació a famílies per a 
la prevenció de situacions de violència intrafamíliar 
mitjançant metodologia predominantment grupal. 

34.756,28 Menors i família 100 
Mallorca 
i Eivissa 

2017/072/SIRPF 
Prevenció e Intervenció 
front l’abús sexual a 
menors. 

Fundación Rana (Red de 
Ayuda a Infants 
Abusados) 

Programa de prevenció del abús sexual a menors i 
d’assistència i assessorament a víctimes (infants o 
adults víctimes d'abusos al llarg de la seva infància) 
així com de sensibilització comunitària. 

60.854,30 Menors i família 6550 
Illes 
Balears 

2017/073/SIRPF 
Programa d’atenció 
integral 

Fundación Síndrome de 
Down de las Illes Baleares 

Programa integral de valoració, orientació i 
prestació de suport dirigit a promoure l’autonomia i 
la inclusió efectiva de les persones amb 
discapacitat. 

15.842,51 
Persones amb 
discapacitat 

228 Mallorca 

2017/076/SIRPF 
Llar funcional per a 
menors de 14 a 18 anys en 
dificultat social 

Grupo de Educadores de 
Calle (GREC) 

Proporcionar als menors un context residencial 
d’atenció i protecció per a reparar la situació de 
desprotecció i els seus efectes. 

33.578,10 Menors i família 10 Mallorca 

2017/077/SIRPF Casal Petit 
Hermanas Oblatas del 
Santísimo Redentor 

Centre d’atenció psicosocial a dones que estan en 
situació de prostitució i/o son víctimes de trata amb 
finalitat de explotació sexual. 

27.822,64 
Dones víctimes 
de violència 
masclista 

240 Mallorca 

2017/078/SIRPF 
Centres residencials per a 
menors en situació de risc: 
Illa i Bellamar 

Institut de Treball Social i 
de Serveis socials 
(INTRESS) 

Atenció integral socioeducativa per a infants i 
adolescents en situació de desprotecció de 13/17 
anys. Centre Residencial. 

138.314,85 
Menors amb 
mesures de 
protecció 

20 Mallorca 
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2017/079/SIRPF 

Projecte d’atenció 
psicològica per a la 
promoció de relacions de 
parella no violentes 

Fundació Instituto de 
Reinserció Social (IRES) 

Intervenció psicològica individual i grupal a 
persones agressores en les relacions de parella. 

14.625,75 
Dones víctimes 
de violència 
masclista 

20 Mallorca 

2017/081/SIRPF Pallassos d’hospital La Sonrisa Médica 

Atenció hospitalària a infants malalts de càncer i els 
seus familiars mitjançant actuacions de pallassos 
per a millorar el estat anímic i reforçar els 
tractaments terapèutics.  

47.316,22 Menors i família 18.875 
Illes 
Balears 

2017/083/SIRPF Creant ponts Metges del Mon IB 

Prevenció de la mutilació genital femenina a la 
població africana de les Illes Balears. Informació, 
assessorament, sensibilització. Formació a 
professionals. 

25.106,19 
Persones 
migrades 

130 
Illes 
Balears 

2017/084/SIRPF Obrint portes Metges del Mon IB 
Intervenció individual i grupal a persones sin llar i 
usuaris de drogues, per a la promoció de la salut.  

52.984,40 
Persones sin llar / 
Persones amb 
adicions 

800 Mallorca 

2017/085/SIRPF Obrint camins Metges del Mon IB 

Intervenció  i suport per a millorar la integració 
social en los circuits ordinaris d’atenció, la 
prevenció de ETS/VIH i la millora de la autonomia 
de les persones que exerceixen la prostitució. 
Centre d’atenció sociosanitaria  CASSEP 

88.526,78 
Persones que 
exerceixen la 
prostitució. 

1000 
Mallorca 
i Eivissa 

2017/086/SIRPF Tots participen del oci 
Moviment Escolta i 
Guiatge de Mallorca 

Inserció de joves i infants en risc de exclusió social 
en los moviments juvenils d'oci i lleure. Intervenció 
socioeducativa 

4.032,45 Menors i família 350 
Illes 
Balears 

2017/088/SIRPF 

Programa de suport a 
persones amb discapacitat 
intel·lectual i/o del 
desenvolupament i als 
seus familiars 

Plena Inclusió 

Millorar la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat intel·lectual i dels seus familiars 
mitjançant el suport social i psicològic necessari i el 
foment de l’accessibilitat, l’autodefensa i 
l’autonomia personal. 

59.355,03 
Persones amb 
discapacitat 
psíquica 

2470 Mallorca 

2017/089/SIRPF 
Espai solidari per a la 
integració 

Asociación para el estudio 
y promoción del Benestar 
Social (PROBENS) 

Programa per afavorir la igualtat d’ oportunitats de 
la infància i adolescència promovent el seu 
desenvolupament integral. Reforç educatiu, 
educació no formal i oci i atenció psicoterapèutica 
personal i familiar. 

20.780,11 Menors i família 100 Mallorca 

2017/090/SIRPF 
Informació i suport a 
famílies afectades por 
dany cerebral adquirit 

Asociación para la 
rehabilitació de 
accidentados cerebrales 
de Baleares. REHACER 

Millora de la qualitat de vida de les persones 
afectades per dany cerebral adquirit i els seus 
familiars mitjançant l’acollida, informació, 
orientació i suport psicològic, en coordinació amb 
els recursos sociosanitaris. 

7.563,57 
Persones amb 
discapacitat física 

60 Mallorca 
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2017/091/SIRPF 
T’acompany: Intervenció 
psicoterapèutica per a 
col·lectius vulnerables 

Societat Cooperativa 
Jovent, d’Iniciativa Social i 
Formació Ocupacional 

Itineraris d’inserció sociolaboral per a joves 
vulnerables en el Centre Jovent i el Centre Sa 
Midoneria. Atenció psicosocial per a joves i famílies 
en risc per a millorar les relacions socials. Prevenció 
de la violència de gènere i millora dels vincles 
afectius. 

12.582,70 Menors i família 49 Mallorca 

2017/092/SIRPF 
Confia: Integració social i 
econòmica de dones en 
risc d'exclusió social 

Treball Solidari 

Servei dirigit a dones en situació vulnerable per a 
fomentar l’autocupació mitjançant la formació, els 
microcrèdits i l’acompanyament social, mitjançant 
grups de treball. 

59.091,36 
Dones en risc de 
exclusió social 

84 Mallorca 

2017/093/SIRPF "Anem a pescar" Associació Pa i Mel 

Programa dirigit a que les famílies amb greus 
dificultats econòmiques puguin cobrir les seves 
necessitats per elles mateixes mitjançant un procés 
de formació, atenció i acompanyament mitjançant 
tallers formatius i un procés individualitzat. 

20.267,92 Menors i família 320 Mallorca 

2017/097/SIRPF 

Rehabilitació física per a 
afectats d'esclerosi 
múltiple i altres malalties 
neurodegenerativas 

Associació de Esclerosis 
Múltiple d'Eivissa i 
Formentera (AEMIF) 

Sessions de fisioteràpia per a millorar la qualitat de 
vida i recuperar o mantenir l‘autonomia funcional 
possible de persones amb malalties  
neurodegenerativas en el Centre específic de 
l’entitat. 

35.056,19 
Persones amb 
discapacitat 

60 Eivissa 

2017/098/SIRPF 

Suport psicosocial per a 
afectats de esclerosi 
múltiple i altres malalties 
neurodegenerativas 

Associació d’Esclerosi 
Múltiple d’Eivissa i 
Formentera (AEMIF) 

Atenció psicosocial (individual i familiar) per a la 
rehabilitació neurològica integral des de el Centre 
específic de la entitat.  

16.766,06 
Persones amb 
discapacitat 

60 Eivissa 

2017/099/SIRPF 
Inclusió laboral per a 
persones amb discapacitat 

Asociación de padres de 
niños y adolescentes con 
discapacidad de Ibiza y 
Formentera. (ASPANADIF) 

Treball protegit en un centre per afavorir la inclusió 
laboral ordinària i la integració social de persones 
amb discapacitat intel·lectual moderada o severa. 
Itineraris formatius en rebosteria i agricultura. 
Pràctiques laborals en empreses. Foment de les 
habilitats personals. 

58.321,35 
Persones amb 
discapacitat 
psíquica 

30 Eivissa 

2017/101/SIRPF 
Betania, un barrio de 
colores 

Caritas diocesana- Eivissa 

Centre socioeducatiu per a la prevenció de 
processos d’exclusió social. Suport escolar, oci 
educatiu, tallers formatius i altres eines per a 
facilitar la integració de minories ètniques, infància i 
altres col·lectius vulnerables. 

23.154,05 
Persones en 
situació de risc 
i/o exclusió social 

225 Eivissa 

2017/102/SIRPF 
Orientació e intermediació 
laboral 

Caritas diocesana- Eivissa 
Afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius en 
exclusió social mitjançant l’acollida psicosocial i la 
informació sociolaboral, tallers de reinserció i 

17.560,66 
Persones en 
situació de risc 
i/o exclusió social 

360 Eivissa 
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intermediació laboral. 

2017/103/SIRPF Tallers inserció laboral Caritas diocesana- Eivissa 
Millora de l’ocupabilitat de persones en situació 
d’exclusió social mitjançant tallers formatius. 

107.510,25 
Persones en 
situació de risc 
i/o exclusió social 

100 Eivissa 

2017/104/SIRPF Urgència social Caritas diocesana- Eivissa 

Acollida a persones en situació de vulnerabilitat 
social: atenció social, centre de dia per a persones 
sense llar, menjador social, centre de distribució 
d’aliments i botigues de segona ma i robers. 

35.121,32 
Persones en 
situació de risc 
i/o exclusió social 

1500 Eivissa 

2017/105/SIRPF 
Teràpia psicològica 
individual i grupal 

Associació de familiars i 
amics de malats 
d'Alzheimer de Pollença 
(AFAMA) 

Sessions de suport psicològic, individual i grupal, en 
el centre o a domicili, per a familiars de persones 
amb Alzheimer i cuidadores. 

5.110,31 
Persones en 
situació de 
dependència 

90 Mallorca 

2017/108/SIRPF 

Suport familiar i 
comunitari a persones 
amb malalties cròniques i 
deteriorament cognitiu. 

Cruz Roja Española 

Millora del benestar i la qualitat de vida de les 
persones amb malalties cròniques i deteriorament 
cognitiu i de les persones curadores, facilitant la 
integració familiar i comunitària. 

115.947,02 
Persones en 
situació de 
dependència 

650 
Illes 
Balears 

2017/109/SIRPF 

Resposta integral contra la 
violència i la discriminació 
envers els col·lectius 
vulnerables. 

Cruz Roja Española 

Establiment de mecanismes de resposta contra la 
violència contra les dones (familiar, trata, abusos,…) 
mitjançant un enfocament integral: promoció de la 
igualtat i el respecte a partir de la infància, atenció 
de les dones en situació de vulnerabilitat...  

31.557,84 
Dones víctimes 
de violència 
masclista 

1150 
Mallorca, 
Menorca, 
Eivissa 

2017/110/SIRPF 
Activació per l’ocupació i 
el benestar personal 

Cruz Roja Española 

Millora de l’ocupabilitat  i facilitació de la integració 
social de col·lectius vulnerables i/o en risc 
d’exclusió social. Millora de les competències 
laborals, socials i familiars. 

75.072,75 
Persones en 
situació de risc 
i/o exclusió social 

480 Mallorca 

2017/111/SIRPF 

Promoció del benestar 
personal a persones 
majors, adolescència i 
infància en situació de 
vulnerabilitat. 

Cruz Roja Española 

Atenció integral a col·lectius vulnerables: 
Informació, atenció psicològica, oci i lleure, 
assessorament individualitzat, préstec d'ajudes 
tècniques, acompanyament social, tallers 
preventius, tallers formatius, animació 
socioeducativa i suport en hospitals. 

78.945,11 
Persones en 
situació de risc 
i/o exclusió social 

4060 
Illes 
Balears 

2017/112/SIRPF 

Atenció domiciliària i 
suport comunitari a 
persones amb esclerosi 
múltiple i familiars 

Associació Balear 
d'Esclerosi  Múltiple 
(ABDEM) 

Atenció en entorn natural (llar i comunitat) a 
persones amb esclerosis múltiple i familiars. 
Promoció de la autonomia, prevenció de 
sobrecàrregues  en les persones curadores. 
Informació, formació i assessorament. 

53.000,55 
Persones amb 
discapacitat física 

30 Mallorca 
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2017/113/SIRPF 

Servei d’atenció integral 
per a persones amb fibrosi 
quística i per als seus 
familiars 

Associació Balear de 
Fibrosi Quística 

Acollida, Informació i orientació, tractament 
fisioterapèutic, prevenció d’infeccions creuades, 
atenció psicològica, formació de professionals i 
ajudes directes puntuals. 

25.373,79 
Persones amb 
malalties 
cròniques 

60 
Illes 
Balears 

2017/114/SIRPF Casas de Acollida "Siloé" Associació Siloé 

Dispositius residencials (Residència i Pis Tutelat) a 
persones amb VIH/SIDA que ofereixen atenció 
integral: acollida, atenció psicosocial i 
acompanyament. 

20.385,70 
Persones amb 
VIH 

24 Mallorca 

2017/116/SIRPF 

Obras d’ampliació i 
reforma del centre 
ocupacional i centre de dia 
S'Auba 

Coordinadora de 
Persones amb 
discapacitat de Menorca 
(CPDM) 

Creació de nova sala de fisioteràpia, psicomotricitat 
i consulta dels tècnics de rehabilitació de l’equip 
tècnic d’atenció. 

8.434,46 
Persones amb 
discapacitat 

40 Menorca 

2017/118/SIRPF 
Projecte integral de 
accessibilitat: Menorca 
Accessible 3ª fase 

Associació d'Esclerosi  
Múltiple de Menorca 
(AEMIN) 

Promoció de l’Accessibilitat Universal per al 
compliment de la normativa vigent i per evitar la 
discriminació de les persones amb diversitat 
funcional. Continuïtat del projecte aprovat en 
convocatòries IRPF 2015 i 2016. 

15.944,65 
Persones amb 
discapacitat 

65 Menorca 

        2.998.399,85   94.586   

 

 


