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Llar de Pau
Carrer Josep Jover, 2, 08023 Barcelona
Tel. 93 418 70 23
secretaria.lldp@fillescaritatfundacio.org.
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COL·LABORA AMB NOSALTRES

Col·labora econòmicament ingressant un
donatiu a: ES79 2100 3039 4322 0036 8765
Fes-te voluntari contacta amb:
voluntariat.lldp@fillescaritatfundacio.org
Per a qualsevol altra col·laboració, contactar
amb: secretaria.lldp@fillescaritatfundacio.org

Llar de Pau
Carrer Josep Jover, 2 08023 Barcelona
Tel. 93 418 70 23
secretaria.lldp@fillescaritatfundacio.org
www.fillescaritatfundacio.org

Acollim, fem vincle,
acompanyem persones.

QUI SOM

QUÈ FEM

Llar de Pau va iniciar la seva activitat l’any 1991, edificant la
Casa de Convalescència. Sor Genoveva Masip, llavors
provincial de les Filles de la Caritat, fundà aquesta obra per
atendre dones convalescents i a persones malaltes de SIDA
en situacions d’extrema vulnerabilitat.
Avui, Llar de Pau és un programa d’integració social de la
Companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül,
adreçat a dones sense recursos en situació d’exclusió social.
La nostra acció està fonamentada en la justícia social i
centrada en l’acollida i l’acompanyament en el procés de
millora i promoció personal cap a l’autonomia i la realització
del seu projecte de vida.

“Al teu costat.”

Donar resposta a les persones, en especial a dones, que es
troben en situacions de vulnerabilitat per tal de promoure la
màxima autonomia en els processos d’inclusió. Les intervencions socioeducatives es fan des de l’atenció integral i
individualitzada. Treballem de manera propera, acollidora i
realista perquè la persona tingui la dignitat que per dret li
pertoca, partint de la implicació i recursos propis.
Oferim diferents serveis adreçats a persones en situació
d'exclusió social:
• Casa de convalescència: atenció a dones que estan
en període de convalescència.
• Pis pont: habitatge per a unitats familiars, formades per
dones amb fills a càrrec o sense.
• Espai d’acollida i capacitació: lloc de trobada i
relació, preparació laboral i un suport i orientació a
persones i famílies en situació de vulnerabilitat socioeconòmica.
• Habitatge social: disposem d’habitatges d’inclusió
social per a persones ateses a Llar de Pau.
• Centres penitenciaris: acompanyament a dones
amb mesures d'execució penal, classificades en tercer
grau penitenciari.

“Llar de Pau
és una gran
oportunitat
per començar
de nou.”

A QUI ATENEM

Les persones que atenem a Llar de Pau han perdut part o la
totalitat dels elements que ens sostenen a tots i cadascun de
nosaltres. Parlem de vides truncades, sovint plenes de
pèrdues, de consums, de dificultats, de solitud. Es tracta de
persones que viuen situacions de precarietat, d’exclusió
social, amb dificultats per a fer front a les necessitats bàsiques
i amb poques opcions de participar plenament en la vida
econòmica, social i civil.
A Llar de Pau atenem:
• Dones en període de convalescència i en situació
d’exclusió social.
• Dones, amb fills a càrrec o sense, que necessiten un
recurs residencial per la situació de desprotecció en la
qual es troben.
• Persones i famílies en situació de vulnerabilitat socioeconòmica.
• Persones excarcerades o internes en Centres penitenciaris, sense suport familiar.

