Focus infància 2017-2020
Saps què és?

Barcelona vol millorar les vides dels infants i adolescents amb un conjunt
d’accions (un pla d’infància) que tenen a veure amb la família, l’escola, la salut, la
protecció, la vida comunitària i el temps lliure i que es posen en marxa fins el 2020.
Les accions que es volen aconseguir s’organitzen en:

4 drets i 10 fites

DRET 1

1
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Creixo feliç, acompanyat
i amb oportunitats

DRET 2

Necessito que
em protegeixin

Millorar i atendre la salut dels infants
Les mateixes oportunitats a tots els barris
serveis per a les famílies amb nadons
igualtat d’oportunitats per
a totes les famílies
ajudes

“0” violència

DRET 3

DRET 4

Participo al barri
i a la ciutat
Ser

escoltats

activitats de lleure
per als infants
Juguem i millor
a la ciutat

protecció

atenció als infants amb
algun tipus de necessitat

Vull que
em coneguis
coneixement de
la infància per millorar
la vida a la ciutat

El Focus Infància t’ajuda a assolir
els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
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Uns objectius que el món s’ha proposat de cara al 2030 i que tenen com a finalitat
reduir la pobresa, lluitar contra les desigualtats i respectar el nostre planeta.
T’apuntes a millorar el món?

Les fites del Focus infància són :
DRET 1: Creixo feliç, acompanyat i amb oportunitats
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Millorar i atendre la salut dels infants
Les mateixes oportunitats a tots els barris
serveis per a les famílies amb nadons
igualtat d’oportunitats per a totes les famílies

ajudes

DRET 2: Necessito que em protegeixin
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“0” violència

protecció

atenció als infants amb algun tipus de necessitat

DRET 3: Participo al barri i a la ciutat
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Ser

escoltats

activitats de lleure per als infants
Juguem

i millor a la ciutat

DRET 4: Vull que em coneguis
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coneixement de la infància per millorar la vida a la ciutat
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