Consell Municipal d’Immigració de Barcelona

Catàleg d’entitats CMIB
NOM DE L’ENTITAT: Fundació Privada Ficat

On som i com pots contactar amb nosaltres
ADREÇA: Carrer Comerç, 42 baixos 08003 Barcelona
TELÈFON:

655827120

MAIL: info@ficat.org

HORARI D’ATENCIÓ: de 9 a 18h
XARXES SOCIALS:






web de l'entitat: www.ficat.org
twitter: https://twitter.com/fundacioficat
facebook: https://www.facebook.com/fundacioficat
instagram
altres

Què volem?
MISSIÓ (màxim 4 línies): Ficat treballa per a promoure l'equitat i la justícia social
mitjançant la defensa dels drets humans en l'exercici de l'advocacia, l'acollida i el
desenvolupament humà.
3 OBJECTIUS PRINCIPALS:
El fil conductor de l'entitat se centra en:




Assegurar el dret de les persones a la seva defensa jurídica i a l’accés a la justícia;
Implicar-nos en el desenvolupament comunitari (acollida i prevenció socials,
dinamització i cohesió social, desenvolupament econòmic, mediació i formació)
Mantenir la dualitat d’acció i reflexió local i internacional i esdevenir laboratoris
d’idees amb investigacions aplicables.

Consell Municipal d’Immigració de Barcelona

A qui ens adrecem?
COL·LECTIUS ALS QUALS S’ADREÇA L’ENTITAT (màxim 3 línies):
L'actuació de l'entitat se centra en alguns dels col·lectius vulnerables, com ara les
persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional, les persones privades de
llibertat, les persones migrants en risc d'exclusió social, i joves migrants soles o sols en
situació de marginació a l’àmbit territorial de Barcelona.

Què fem?
SERVEIS O ACTIVITATS PRINCIPALS (màxim 6 activitats):
 Projecte sociojurídic: El projecte atén persones en situació de vulnerabilitat, oferint
assessorament jurídic i acompanyament individual, de forma empàtica i fomentant
l'apoderament de la persona partint de la comprensió de la seva situació
sociojurídica. Es realitza, tant al Centre Penitenciari de Joves com a la seu de la nostra
entitat i amb convenis de col·laboració amb d’altres entitats.
 Projecte Decàpolis: Acollida i inclusió de persones sol·licitants i beneficiàries de
protecció internacional.
 Projecte de formació: L'entitat ofereix formacions a diferents sectors professionals
que intervenen en els processos d'acollida social de les persones, així com a
ciutadans i ciutadanes sobre les eines jurídiques pràctiques que els faran prendre
consciència de les seves capacitats, drets, deures, i recursos existents. Principalment
Mòdul C i formacions en diferents branques del dret.
 Estudis aplicats: participació en projectes Europeus.

Alguna altra informació que vulgueu destacar (màxim 5 línies)
L'entitat es configura com un espai d'assessorament jurídic, acollida i formació per a
persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat, així com un espai de formació per a
nous juristes i per a tota la ciutadania interessada en la defensa d'una societat
democràtica i igualitària. Aquesta tasca es complementa amb la recerca, amb d'altres
professionals del dret, entitats socials, universitats i administracions públiques,
d'estratègies d'actuació jurídica i institucional que afavoreixin la defensa dels drets de
les persones i dels col·lectius que es troben en risc o en situació d'exclusió social.

