SUBVENCIONS REBUDES PER AMICS DELS INFANTS DEL MARROC L'ANY 2020
Ens atorgant

Institut Català de
l'Acolliment i de l'Adopció
(ICAA)

Convocatòria de subvencions
Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la
realització de jornades, activitats i formació a associacions
de famílies acollidores amb infants acollits en família
aliena tutelats per la Generalitat de Catalunya,
associacions de famílies adoptives d'infants adoptats a a
Catalunya o a altres països i associacions de persones que
han estat acollides o adoptades en família aliena, per a
l'exercici 2020

Títol projecte
Tallers de formació postadoptiva i dotació de recursos
formatius a les famílies adoptives
Cursos de darija i foment del coneixement de la
cultura del Marroc i la interculturalitat
Tallers per a adolescents adoptats
Activitats de difusió, informació i debat sobre les
problemàtiques de l’abandonament d’infants i les
desigualtats de gènere al Marroc

Import atorgat

Observacions

execució de 1/4/2020 a
31/3/2021
execució de 1/4/2020 a
8.898,55 €
31/3/2021
execució de 1/4/2020 a
2.898,14 €
31/3/2021
5.288,63 €

12.355,99 €

execució de 4/7/2020 a
31/3/2021

Ajuntament de Terrassa

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la
realització de projectes, activitats i serveis desenvolupats
Sensibilització sobre la situació de les mares solteres i
durant l’any 2020 dins la matèria de Solidaritat i
la infància abandonada al Marroc i foment de la
Cooperació Internacional corresponents a la línia
interculturalitat
d’accions de sensibilització ciutadana d'entitats
terrassenques en solidaritat i cooperació

1.200,00 €

execució de 1/1/2020 a
31/12/2020

Ajuntament de Terrassa

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a
Acompanyament i suport a mares solteres i llurs
l'execució de projectes de cooperació al desenvolupament
infants i inserció sociolaboral a Casablanca (Marroc)
per a l'any 2020

4.444,00 €

execució de 1/1/2020 a
31/12/2020

Convocatòria de projectes per a la Campanya
d’emergència 3461 "Món Local Covid-19". Resposta
Fons Català de Cooperació d’emergència per fer front als efectes de la Covid-19 en
al Desenvolupament
projectes actius a països on la cooperació municipal és
(FCCD)
més present. (Convocatòria sense concurrència pública:
des de la campanya es fan els traspassos als projectes
identificats i aprovats)

Ajuda d’emergència per a mantenir les accions de
suport a les mares solteres i els seus infants al Marroc,
en un context COVID-19

execució de 1/1/2020 a
31/12/2020
19.073,87 € Aportacions dels ajuntaments de
Caldes de Montbui, Valls, La
Garriga i Subirats

