TEMPS PER TU

per a joves
i persones
adultes amb
discapacitat
Curs 2017-2018

Índex
• Què és TEMPS PER TU?
• Què ofereix a joves i persones adultes?
• Què ofereix a les famílies?
• Què cal fer si hi esteu interessats?
• On trobareu TEMPS PER TU?

Què és TEMPS PER TU?
És un servei per fomentar el lleure de
qualitat de les persones amb discapacitat
i la conciliació de la vida laboral, familiar i
personal de les famílies cuidadores. Servei
ofert per l’Ajuntament de Barcelona, a
través de l’Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat (IMPD) de l’Àrea de Drets
Socials i dels districtes de la ciutat.

Què ofereix a joves i
persones adultes?
Activitats i tallers lúdics, per a persones
amb discapacitat de més de 18 anys,
durant tres hores i mitja els dissabtes a la
tarda, cada quinze dies, i en equipaments
municipals de la ciutat.

Què ofereix a les famílies?
Els permet disposar de temps personal,
mentre les persones joves i les adultes
amb discapacitat participen en activitats
lúdiques planificades conjuntament.
Les activitats les duen a terme professionals
del lleure per a persones amb discapacitat.
Les activitats tenen un cost segons preu
públic, amb reduccions depenent de la
situació socioeconòmica familiar.

Què cal fer si hi esteu
interessats?
Empleneu la fitxa de sol·licitud i lliureu-la a
l’equipament on es faci l’activitat o envieu-la a
través del correu electrònic (tempspertu@bcn.cat).
Trobareu la fitxa als equipaments on s’ofereixen
les activitats o al web (barcelona.cat/accessible).
Per a més informació, visiteu el web
(barcelona.cat/accessible) o adreceu-vos a
la bústia de correu (tempspertu@bcn.cat).
La inscripció romandrà oberta durant tot
el curs mentre quedin places vacants.

On trobareu TEMPS PER TU?
Sants-Montjuïc
• Centre Cultural Albareda, c. d’Albareda, 22

Les Corts
• Centre Cívic Can Deu, pl. de la Concòrdia, 13

Gràcia
• Centre de Cultura Popular La Violeta
C. de Maspons, 6

Sant Martí
• Fundació Catalana per a la Paràlisi
Cerebral, c. de Llull, 163

Horta-Guinardó
• Centre de Serveis Socials Horta
C. de Santes Creus, 8
(En aquest últim centre, només les tardes de la primera
quinzena de juliol i els dies no festius de les vacances de Nadal).
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