Dimarts 16 de desembre de 2014

MATERIAL ESPORTIU PELS INFANTS DE LA FEDAIA
*Gràcies a la col·laboració de la Fundació Agrupació, uns 500 infants s'han
beneficiat del projecte Activat’t que busca fomentar els hàbits saludables
de vida entre els infants i adolescents més desafavorits
Natació, bàsquet i futbol són alguns dels esports que uns 500 infants de les
entitats de FEDAIA, la plataforma d'entitats catalanes que treballen amb
infants en situació de desemparament o risc d'exclusió social, continuen
practicant amb nou material esportiu aquesta tardor dins d'un nou projecte de
la federación denominat Activat’t.
Una de les primeres entitats en col·laborar amb el projecte és la Fundació
Agrupació que ha contribuït en dotar als infants i joves de sis entitats
d’equipament nou per a la pràctica de l’esport.
Activat’t és un nou programa d’empoderament familiar de la FEDAIA que pretén
ajudar diverses línies d’actuació com economia familiar, oci alternatiu, pobresa
energètica i hàbits saludables i nutrició, i que busca busca donar suport a les
seves entitats per aportar eines als infants i les seves famílies perquè puguin
fer un procés d’empoderament i fer front així a la crisi econòmica.
Dins l’àrea d’hàbits saludables i nutrició, la FEDAIA ha sumat esforços perquè
els infants i joves de 9 centres oberts de la Província de Barcelona puguin
gaudir d’una alimentació saludable a l’hora del berenar dins d’un programa
socioeducatiu.
La FEDAIA és la plataforma que agrupa a Catalunya el conjunt d’entitats
d’infància, joves i famílies en situació de risc social o desemparament. Nascuda
l’any 1996, està formada per 89 entitats que atenen a més de 100.000 infants i
35.000 famílies a través de serveis en l’àmbit de l’acció social, l’educació, la
formació pre-laboral i l’atenció a les famílies.
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