PRESENTACIÓ
Projectes, serveis i iniciatives socials i empresarials constituïdes al Marroc, amb la ﬁnalitat
de promocionar el cooperativisme d’iniciativa social i els serveis d’atenció a les persones.

ESPECIALITATS I SERVEIS
ATENCIÓ A MENORS TUTELATS O EXTUTELATS
Serveis adreçats a menors marroquins en risc d’exclusió social. En col·laboració amb el
Govern català i el marroquí, es despleguen serveis d’atenció residencial i serveis d’atenció a
la infància i la família.
·EAIF – Equip d’Atenció a la Infància i la Família
Equip de mediació familiar transnacional, format per 4 treballadors/es socials
(Tànger)
·Dispositiu residencial DAR ASSALAM
Centre residencial d’acollida per a menors i joves en situació de risc social, que
compta amb un equip educatiu format per 6 professionals (Tànger)
ATENCIÓ A DONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
·SERVICOOP
És una cooperativa d’iniciativa social creada a Tànger per crear ocupació en el sector
de la neteja. Està formada per 40 dones en situació de vulnerabilitat social i s’ha
constituït amb el suport de l´Agència espanyola de cooperació internacional i
l ‘ODCO - Oﬃce du Développement de la Coopération. La Xarxa Gedi hi ha
participat activament amb suport institucional, ﬁnançament i transferència tècnica.
(Tànger)
PROMOCIÓ I COHESIÓ SOCIAL
·AID (Association d’Initiatives de Développement)
Aquesta associació marroquina neix l’any 2008 a Tànger fruit de les inquietuds d’un
grup de joves professionals del camp social. La ﬁnalitat de l’associació és donar
suport, acompanyar i consolidar iniciatives per a contribuir al desenvolupament
humà (incidint especialment en els col·lectius més desafavorits) i reforçar
les capacitats d’intervenció dels actors socials locals. (Tànger)
·Empresa d’inserció GEDI TASSYIR TASMIM
Estructura empresarial marroquina constituïda per a la dinamització d’iniciatives
empresarials socialment responsables que fomentin la inclusió de col·lectius en
situació d’exclusió. (Tànger)

www.xarxagedi.coop

tanger@gedi.org

CLIENTS I COL·LABORADORS
CLIENTS
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. ACCD
Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. AECID
Departament d’Acció Social i Ciutadania
Secretaria d’Infància i Adolescència. Secretaria d’Immigració
Caja Navarra
Fundación Renta
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
ACC1Ó (Agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana: línia de
cooperació al desenvolupament)
COL·LABORADORS AL MARROC
Ministeri de Desenvolupament Social de la Família i la Solidaritat
Ministeri de Joventut i Esports
Entraide National
Ministeri de l’Educació Nacional
Oﬁcina de Desenvolupament del Cooperativisme al Marroc. ODCO
Associació de Lluita contra la Sida del Marroc. ALCS
Association Aide et Secours

www.xarxagedi.coop

tanger@gedi.org

