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"quan et miro, estic a casa"
(una dona parlant del Lloc)
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El projecte d’atenció a les dones neix el 1 de juny de 1864 a Ciempozuelos, Madrid, sis anys més tard es funda la congregació de

Germanes Oblates del Santíssim Redemptor. La seva labor es centra en atendre les dones que es troben en contextos de prostitució i

també en situacions de tracta de persones amb finalitats d’explotació sexual. Les oblates estan presents a Barcelona des l’any 1897,

aquesta ha estat l’última comunitat oberta per la fundadora, Antonia Mª de Oviedo.

La presència al barri del Raval data del 18 de gener de 1984 i va ser el 1996 quan s’aprecia la necessitat d’elaborar un Programa per

poder estructurar el treball i de buscar unes dependències pròpies i autònomes. És així com sorgeix el Programa d’Atenció a la Dona

del Raval i s’inaugura el centre El Lloc de la Dona com a espai de reunió i atenció, situat al costat de la realitat i les necessitats.

El 2021 hem celebrat 25 anys d'aquest espai creat per a les dones que continua creixent, enriquint-se i adaptant-se a les noves

realitats. Si el 2020 destacàvem que havia estat un any diferent per la còvid, el 2021 ens ha recordat que aquests 25 anys han estat

temps d'adaptacions contínues, escolta i aprenentatges, per detectar i cobrir allò que les dones necessitaven. La societat, el món, ha

fet una volta, o unes quantes, i com a servei hem de readaptar-nos, però éssent fidels a la missió i el carisma que ens identifica.

Aquest camí el fem amb les 455 dones acompanyades aquest any en la millora de la seva qualitat de vida. Per això ha estat essencial el

el nostre carisma d'acollida, escolta, respecte, compromís i esperança per tal de continuar aportant solucions. Ara bé, com sempre,

sense la valentia, el coratge i la fortalesa de les dones acompanyades no hagués estat possible. Elles són les protagonistes i l’ànima de

tot el què és i es fa al Lloc de la Dona

Tampoc es possible aquest camí sense les voluntàries i tot l’equip tècnic del Lloc. De manera que cal agrair a totes aquestes persones

que formen el Lloc per la seva implicació i compromís amb el projecte, que ja ha estat possible durant 25 anys i bufem les espelmes

juntes per molts més.

Presentació



Objectius principals

Contribuir a la millora de la qualitat de vida de les dones que

viuen en contextos de prostitució i/o son víctimes de tracta

amb fins d’explotació sexual, afavorint processos d’autonomia

personal i d’inserció socio laboral.

Sensibilitzar a la ciutadania sobre la realitat de la prostitució, les

situacions de violència, la lluita contra la precarietat, la marginalitat i la

desestigmatització de les dones que exerceixen prostitució.



dones ateses

Dones ateses al 2021

dones noves
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La procedència de les dones manté la tendència dels darrers anys,

amb una majoria llatinoamericana, seguida de les dones de

procedència africana.

Pel que fa a la situació administrativa, respecte al 2020 baixen un

7% les situacions irregulars i pugen un 8% les demandes d'asil. 
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La majoria de les dones estan empadronades a Barcelona perquè es permet l’empadronament sense domicili fix, però moltes d’elles

resideixen en altres municipis, especialment a Hospitalet i Santa  Coloma.

El perfil d'edat no ha canviat molt els darres anys, i ens situem en una majoria de dones d'entre  18 i 45 anys.

Cal remarcar que el 48% de les dones té fills a cárrec.
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Identificades Possibles o pressumptes
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Entre les dones ateses, han estat identificades com a

víctimes de tracta amb fins d'explotació sexual 32 dones i

hi ha 49 casos amb indicis.

També fem recompte de  tota una mena de violències que

ens comuniquen les dones.

Víctimes de tracta

Atencions per violències
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Sanitàries

34%
Formació

19%

Socials

18%

Laborals

18%

Jurídiques

8%

Violències

3%

DEMANDES

L’objectiu a l'hora de cobrir les demandes

ha estat l’atenció integral en coordinació

amb altres recursos públics i privats, per tal

de millorar la qualitat de vida i la autonomia

de les dones que s'acosten a nosaltres.



Acollida i 

acompanyament
Formació 

i inserció

De portes endins

Dona Kolors

Projectes Específics



Aquest projecte té com a finalitat detectar i atendre les necessitats socials de les dones, així com

acompanyar-les en els seus processos de participació i d’integració social. Així doncs, inclou el Servei

d'atenció social, el  servei d'atenció a la salut i diveses activitats de socialització i participació social.

Acollida i acompanyament a la integració



Aquest servei ofereix la primera acollida de les dones que arriben al Lloc de la Dona, i

també s'encarrega de la detecció de necessitats que elles expressen al llarg de la seva

trajectòria amb nosaltres. Les dones arriben a l'entitat a partir del treball que realitzem

en espais tancats, derivades per altres entitats o bé del boca-orella entre elles. L’equip

d’atenció social realitza un diagnòstic i estableix la derivació interna i/o externa al servei

o projecte corresponent, segons la demanda que es presenti. El context que vivim des

del 2020 ha situat el col·lectiu que atenem en una situació de major precarietat i

vulnerabilitat extrema, provocant que moltes dones s'hagin vist obligades a sol·licitar

atenció social per primera vegada. D'altra banda, cada cop més, ens arriben dones que

porten molt poc temps a Espanya i això requereix una major cobertura social.

Acollida i acompanyament a la integració

Servei d'atenció social

DONES ATESES
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Acollida i acompanyament a la integració

Servei d'atenció social: demandes rebudes

Demandes
De les més de 800 demandes que van rebre al

2021, el 34% van ser sanitàries. Desprès els

percentatges s'equiparen en formació (19%),

laborals (18%) i socials (18%). Dins de les

demandes sanitàries destaca la prevenció i/o

atenció d'ITS. En quant a la formació, seguint el

patró dels darrers anys, destaca la sol·licitud de

formació tècnica. Les demandes socials les veurem

més detalladament dins de les gestions que

realitzem.
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Acollida i acompanyament a la integració

Servei d'atenció social: gestions realitzades 

Al 2021 les gestions derivades de les demandes ateses van

sumar poc més de 2400, princialment de l'àmbit social.

Tant les demandes com les gestiones jurídiques y de

violències, a més de les demandes classificades com socials,

són ateses des del Servei d'atenció social.

Dins del total de gestions, el 2021 vam sumar 131

derivacions a recursos externs més especialitzats, a fi que

les dones rebessin una atenció més completa i integral.
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Acollida i acompanyament a la integració

Servei d'atenció social: gestions realitzades 

Dins les gestions socials, jurídiques i de violències, destaquen:

- Les gestions d'habitatge i allotjament representen un 11,1% del total i es fan, majoritàriament, en coordinació amb recursos

externs, ja sigui de Barcelona o de l'àrea metropolitana.

- Les gesttions d'estrangeria representen el 10,7% i pertanyen a l'àmbit jurídic. La majoria són seguiments i coordinacions amb

recursos externs especializats en població estrangera.

- Un 8% de les gestions tenen a veure amb la cobertura de necessitats bàsiques (alimentació, higiene, farmàcia, etc.). Les

necessitats s'han mirat de cobrir a partir de la coordinació amb els Serveis Socials i altres recursos i també gràcies a la inversió de

5.568€ que hem fet des del Lloc.

Aquest servei és un espai d'escolta i acompanyament a les dones, més enllà del cúmul de tràmits per sol·licitar suport, com són els

empadronaments, tramitacions de passaports o petició d'ajudes, entre d'altres. També és un espai de coordinació amb recursos

especialitzats amb els que es treballaconjuntament.



Servei d'atenció a la salut

 L'accés al sistema de salut i també a la informació adequada sobre el tema, és una necessitat i un

dret bàsic que han de tenir cobert totes les dones. Això també es reflecteix en aquesta majoria de

demandes sobre temes sanitaris (34%), majoritàriament relacionades amb atenció i/o prevenció

d'ITS.

Des del Lloc de la Dona oferim recursos i informació per accedir al sistema sanitari i prevenir

malalties de transmissió sexual, IVE i altres. En aquest sentit hem continuat oferint els serveis del

projecte Apropa't, amb col·laboració amb el departament de salut, d'atenció ginecològica als

CAP's Manso i Drassanes, on atenen a les dones unes hores a la setmana sense cita prèvia.

D’altra banda, des de l’entitat, oferim l’Espai Salut, un servei de consulta, orientació i formació en

temes de salut sexual i reproductiva des de la privacitat i l’atenció individualitzada. Es realitza un

cop a la setmana per part d’una professional de la salut.

Acollida i acompanyament a la integració

DONES ATESES



Repartiment de 55.000 preservatius i material profilàctic

184 gestions d'atenció i/o prevenció de ITS

36 targetes sanitàries

5 tallers de salut sexual a pisos i clubs per a 17 dones

Acollida i acompanyament a la integració

Servei d'atenció a la salut: accions realitzades



Al 2021, Dona Gospel va realitzar 6 concerts, amb

diferents grups d'alumnes es van arribar a realitzar 12

sortides i/o visites a diferents espais de socialització

i tant l'equip, el voluntariat com les dones, vam

participar en dues accions de denúncia i visibilització

pels drets de les dones.

Acollida i acompanyament a la integració

Activitats de socialització i participació social



Dona Gospel és una activitat molt valorada per les dones, un espai de

grup, de connexió i gaudiment de la seva passió per cantar. Dels sis

concerts realitzats destaquem el del Festival de Música Negra a Sant

Cugat, el que es va fer a l'Acte dels Difunts de la Fundació Arrels, el del

25è aniversari del Lloc de la Dona i el darrer de l'any, a la Llar de Pau,

un lloc de convalescència per a dones de les Filles de la Caritat. També

s'ha continuat treballant a l'òpera comunitària del Liceu, La Gata

Perduda. Aquest fet ha suposat la realizació de visites a assajos

d'òpera del Liceu i també ens van venir a visitar alguns dels músics del

teatre. D'altra banda, al 2021 també vam poder col·laborar més

estretament amb Xamfrà, un centre de música del barri que ha

col·laborat amb el cor i altres dones en tallers i actuacions.

Acollida i acompanyament a la integració

Activitats de socialització i participació social



Les sortides i visites es fan al llarg de l'any amb diferents grups de

dones, majoritàriament dins de les accions de formació. Aquest any

hem tornat a recórrer Ciutat Vella i diversos recursos, també s'han

realitzat activitats esportives a la platja i el Parc de la Ciutadella, així

com visites a diferents museus i exposicions: el Palau Robert, el Museu

de l'Esport o el Museu Etnogràfic i de les Cultures del Món, entre

d'altres.

El 8 de Març, Dia de la Dona i el 25 de Novembre, dia contra la

Violència de Gènere, després de realitzar diversos tallers i activitats,

vam sortir al carrer, pels nostres drets com a dones.

Acollida i acompanyament a la integració

Activitats de socialització i participació social



El servei de formació i inserció laboral del Lloc de la Dona ofereix una resposta a les necessitats de formació i

d’alternativa professional a les dones que exerceixen la prostitució. El 19% de les demandes rebudes són formatives

y el 18% laborals. Pel tal d'atendre-les oferim: formació en idiomes, competències bàsiques transversals, l'espai

d'aprenentatge cooperatiu Compartim Talents, formació tècnica i itineraris d'inserciò laboral.

La intervenció a les dones es fa des d’una vessant integral i personalitzada, dissenyant i acompanyant programes

formatius i d’inserció laboral que responguin a les necessitats personals de cada dona.

Formació i inserció laboral

DONES ATESES 138 en formació - 128 en inserció



Prop del 63% de les dones que demanen formació són de països de parla estrangera, de manera que la formació

d'idioma continua sent una necessitat per a moltes d'elles que cobrim amb cursos del Lloc de la Dona o bé

derivant a formacions externes. Tambè fem les derivacions al Consorci de Normalització Lingüística per a la

formació en català.

Al 2021 vam oferir un total de tres nivells de castellà: alfabetització, un nivell inicial i un altre bàsic; amb un total

de 29 alumnes. També s'inclou com a assignatura dins el curs de Coneixements bàsics transversals i al de

Confecció industrial.

A més, tant el castellà com el curs de Coneixements bàsics transversals és el punt de partida per a la realització

de formacions tècniques específiques que poden cursar-se simultàniament o posteriorment. Al 2021 es van fer

65 coordinacions de formació específica amb recursos externs.

Formació i inserció laboral

Formació en idiomes



El curs de coneixement bàsics transversals es divideix en tres mòduls:

acollida, coneixements bàsics (geografia, matemàtiques, història i

informàtica) i salut. Aquests mòduls són impartits per professionals del Lloc

de la Dona, voluntaris i professionals externs amb els que col·laborem,

principalment, en el mòdul de salut. Al 2021 van passar 18 dones per aquesta

formació.

Les alumnes de castellà, de coneixements bàsics i de les formacions tècniques

van ser les principals participants de la primera edició del Concurs de

Microrelats que vam realitzar el 2021 i, juntament amb l'equip, per Sant Jordi

també vam poder compartir recomanacions de llibres.

Formació i inserció laboral

Formació en competències bàsiques transversals



Compartint talents és un espai cooperatiu de socialització i

d'autoaprenentatges adquirits per dones talentoses que decideixen

posar al servei d'altres companyes les seves experteses i capacitats, fent

de mentores i promotores de l'autocupació.

 Al llarg de l'any s'han ofert tres espais de dues sessions cadascun, amb

temàtica variada. Al 2021 es va realitzar un de manicura i pedicura, un de

maquillatge i un de xarxes socials i emprenedoria. En aquesta primera

edició  van participar un total de 10 dones, repartides als tres espais.

Formació i inserció laboral

Compartim talents



Confecció industrial, 2020-2021 i 2021-2022: 13 alumnes

Dues edicions de Servei domèstic: 12 alumnes

Curs d'auxiliar de magatzem: 14 alumnes

Dues edicions d'atenció a persones grans: 15 alumnes

La formació tècnica prepara les alumnes per al món laboral, per això

s'acompanya el procés tant des de formació com des d'inserció

laboral amb la voluntat de reforçar l'adquisició d'habilitats laborals.

Al 2021 hem ofert:

Formació i inserció laboral

Formació tècnica



S'ha mantingut l'alt nombre de dones ateses en inserció, al 2020 s'havien triplicat les dones ateses en aquest projecte, amb un total

de 132. Al 2021 se n'han comptabilitzat 128, 39 de noves i 89 de seguiment i es van fer 47 insercions laborals. Un 68% estan en

situació regular i el 43% són de Llatinoamèrica. En cada cas s'ha realitzat un acompanyament individual a la inserció, cosa que ha

suposat més de 300 tutories de seguiment, realitzades per la insertora laboral. El seguiment també s'acompanya des de formació

encaminat a:

- Identificació de les pròpies potencialitats i competències professionals       - Ajustament d'expectatives

- L'entrevista laboral                                                                                                                       - Establiment d'objectius i accions

- Gestió emocional                                                                                                                             - Elaboració del currículum

- Coneixement del mercat laboral afí a les competències de la dona

Formació i inserció laboral

Itineraris d'inserció laboral



S'ha continuat amb el Club de Feina: un servei d'atenció en grup, destinat a la millora

de l'ocupabilitat. Un espai reservat per definir l'objectiu professional i exercitar-se en

la recerca activa de feina on line. A banda, també se centra en el coneixement dels

diferents recursos formatius per poder acostar-se als objectius laborals personals. Hi

ha hagut un total de 30 participants al llarg de l'any.

Intermediació laboral

S'ha contactat amb 40 empreses ocupadores i s'han gestionat gairebé 60 ofertes de

feina. La majoria d’aquestes ofertes han estat a l’àmbit de la neteja i l'atenció a gent

gran.

Formació i inserció laboral

Itineraris d'inserció laboral



Feines Amb contracte Sense contracte

Atenció a gent gran 4 6

Servei domèstic 4 4

Netetja industrial 18

Servei domèstic i netetja industrial 2

Hosteleria 1

Les 47 insercions realitzades han donat feina a un total de 38 dones

Formació i inserció laboral

Itineraris d'inserció laboral

Feines Amb contracte Sense contracte

Comerç 1

Reposadora 2

Administrativa 2

Preparadora de comandes 1

Auxiliar de costura 2



L'impacte de la COVID i de la pandèmia en aquests espais es continua notant avui dia. Amb la pandèmia molts

espais van passar a més clandestinitat i pitjors condicions. Nosaltres hem ampliat la prospecció en aquest àmbit

per tal de detectar els nous espais sorgits i avaluar la situació de les dones que hi exerceixen. Aquests espais són

difícils de mapejar en la seva totalitat, hi ha moltes dones exercint-hi i cada any contactem amb unes 100 dones

noves.

Al 2021 hem atès 180 dones, 94 noves i 86 en seguiment d’altres anys

Les demandes rebudes per part d'aquestes dones van ser, en un 46%, relacionades amb l'àmbit sanitari i un 36%

amb l'àmbit social. En total es van atendre 364 demandes.

De portes endins



De portes endins: espais nous detectats al 2021

Tipus d'espais Districtes

Eixample Les Corts Sarrià 

Sant Gervasi

Gràcia Horta

Guinardó

Ciutat Vella Sants

Montjuïc

Sant Andreu Sant Martí Nou

Barris

Pisos

Clubs

TOTAL

21

4

25

1

1

2

3

3

1

1

1

3

4

1

1

2

4

1

5

1

1

Es van detectar 43 nous espais en actiu en 8 districtes de Barcelona



De portes endins: espais visitats al 2021

Tipus d'espais Districtes

Eixample Les Corts Sarrià 

Sant Gervasi

Gràcia Horta

Guinardó

Ciutat Vella Sants

Montjuïc

Sant Andreu Sant Martí Nou

Barris

Massatge eròtic

Pisos

Clubs

TOTAL

28

6

35

4

6

11

3

3

2

3

2

3

5

1

1

2

5

1

6

1

1

Es van visitar 67 espais, 42 nous en 9 districtes de Barcelona

1 1

1 1

1



De portes endins: visites als espais

Presentar l’entitat i els serveis que oferim als responsables dels espais i a les dones que hi treballen.

Posar a la seva disposició material informatiu i material preventiu.

Oferir un espai d’escolta activa i de diàleg entorn les seves situacions particulars amb la voluntat d’oferir un suport emocional i

un vincle relacional de confiança.

S'ha mantingut el desplaçament de la prostitució a carrer vers els pisos i espais tancats que garanteixen una major clandestinitat,

provocat per la pandèmia. La mobilitat de les dones entre diferents pisos i clubs és molt alta i les visites ens permeten un primer

contacte per:



Dona Kolors
Dona Kolors és una marca social que dissenya i fabrica de manera tradicional roba i complements al propi taller de Barcelona: abrics,

jaquetes, gavardines, vestits, bosses d’edició limitada i altres complements.També té una línia de producció per a dissenyadors

externs. 

És una firma de roba creada i feta per a dones i que ofereix una oportunitat laboral i econòmica a dones en situació d'exclusió social.



Dona Kolors: producció i comercialització

Al 2021 vam produir 4.925 productes al taller.

Al taller es va aconseguir la inserció d'una dona formada prèviament al curs de

costura i s'han fet dos insercions més al mercat ordinari. A més tres dones

formades al nostre curs, i que van fer pràctiques al taller, van rebre un

microcrèdit per a l'emprenedoria en costura.

Aquest any hem tingut 13 clients nous: 2 botigues de moda i 11 de tercers. Les

vendes a tercers també han augmentat fins a un 20%



Dona Kolors: difusió 
D'altra banda, continuem amb el treball de posicionament de la marca a través de la presència als mitjans

de comunicació, xarxes socials (Instagram i Facebook) i mercats.

Al 2021 el projecte de Dona Kolors va fer dos noves aparicions a la televisió: al programa Àrtic de betevé i

al reportatge sobre la colaboració amb el Vall d'Hebron per l'elaboració de les roses de Sant Jordi

confeccionades al taller i que va repartir l'hospital.

També s'ha participat en diverses jornades i presentacions. Destaquem les Jornades Revesstim el Tèxtil, la

ponència al Saló d'Ocupació, la desfilada amb Entitats d'Economia Circular a La fàbrica del Sol amb

L'Ajuntament de Barcelona i la participació a les V Jornades sobre prostitució organitzades per Metges del

Món a Eivissa, on també es va participar en la desfilada amb les col·leccions de Dona Kolors. D'altra banda,

el projecte Dona Kolors va ser finalista  al premi Projecte d'innovació BIZBARCELONA.

A més, 50 estudiants de Talent Creatiu i Empresa van conèixer el projecte i van elaborar un objecte de

marxandatge, una agulla de ceràmica, per al Lloc de la Dona.

https://beteve.cat/artic/yolanda-sey-dona-ilegal/
https://beteve.cat/cultura/milers-roses-hospitals-pacients-sanitaris-sant-jordi


Voluntariat

Sensibilització social i

incidència

Projectes Transversals



Hem tingut presència a televisió, ràdio i premsa, fent xerrades informatives i a través de les xarxes socials per a la

divulgació. Al 2021 també afegim la celebració del 25è aniversari del Lloc de la Dona, ho vam celebrar el 29 de novembre

amb numeroses invitades que formen o han format part del camí del projecte.

Més de 3.000 persones han conegut la realitat de les dones que exerceixen prostitució i la tasca que realitzem.

Sensibilització social i incidència



Les xerrades informatives realitzades es fan tant per al públic general com per a estudiants.

Al 2021 van assistir un total de 351 estudiants de diferents centres i formacions: Escolàpies

Llúria, Universitat Ramon Llull, Parròquia de Santa Cecília, Sagrat Cor de Sarrià, Jesüites

Sarrià-Sant Ignasi, Talent Creatiu i Empresa, Institut Gallecs i Universitat de Barcelona.

Les xerrades per al públic general han estat:

- Participació al cicle CARTOGRAFÍA DE LAS DESIGUALDADES. MICRO Y MACRO de la

Fundación "la Caixa"

- "El rostre ocult de la prostitució", xerrada a l'Aula d'extensió Universitaria del Masnou i

d'Alella.

- Participació a la taula rodona de la IV JORNADA CONTRA LA TRATA, Universitat de

Comillas.

 - Presentació del projecte a la taula rodona d'entitats col·laboradores de Mans Unides.

Sensibilització social i incidència



Les aparicions a televisió, ràdio i premsa són:

- Participació a la roda de premsa de l'Opera Prima La Gata Perduda.

- Article de Mar Galceran a la revista Valors i a la Revista Qüestions de

Vida Cristiana nº  271. 

- Participació al podcast Llevat dins la pasta.

- Reportatge al programa Signes dels Temps.

- Participació a secció Obert per Vacances de Catalunya Religió.

- Article i entrevista de Mar Galceran a Valors a l'alça.

6761 seguidors a les xarxes socials.

Sensibilització social i incidència

https://www.youtube.com/watch?v=H9fPprQem7c
https://valors.org/la-benediccio-de-la-catastrofe/
https://www.fundaciojoanmaragall.org/publicacions-fundacio/crisi-pandemia-i-genere/
https://www.ivoox.com/miriam-tarruell-lloc-dona-audios-mp3_rf_71546815_1.html?fbclid=IwAR1fxaBcC-ZByK1VPDeERv5KOF-PkELwo_O3PY_fnRbAmG_cVIuCXd71TkQ
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/atencio-a-dones-en-context-de-prostitucio/video/6091826/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/treballar-lloc-dona-va-ser-com-tornar-als-origens?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR2jsquutE1tX7YwhissLgsSBL2c1NP0a1YKyI__08oOthULhFwia-cUWdI
https://valors.org/marina-subirats-i-mar-galceran-conversen-sobre-labolicio-de-la-prostitucio/


Consell de dones de Ciutat Vella, Unitat de Tracta d’Essers Humans de l’Ajuntament de Barcelona, Coordinadora de la Llengua,

Consell de Districte, Consell de Barri, Comissió consultiva de Benestar, Regidoria d’Igualtat, Grup de Treball Salut Sexual i

Reproductiva, Sessió Plenària del Pla de desenvolupament econòmic de l’Ajuntament de Barcelona, Patronat de la Fundació Tot

Raval, Xarxa de Treball Just, Xarxa laboral del Raval, Apropa Cultura, Grup de treball d’IVES de l’agència Àbits, Grup de treball de Pisos

i Clubs de l’agència Àbits, Pla Laboral Àbits, Raval Dona, Assemblea ECAS, Càrites, Escola Xamfrà, Fundació Liceu, Grup de Religiosos

del Raval.

Àmbits de participació , coordinació i incidència



Amb el voluntariat portem a terme un projecte de formació, gestió i seguiment de les persones voluntàries que realitzen activitats a

l'entitat.

Aquest any encara arrossegem l'efecte de la COVID, ja que voluntàries que portaven molts anys al Lloc de la Dona no han pogut

tornar a la presencialitat per ser d'alt risc, encara que segueixen vinculades al projecte. Per altra banda, s'han pogut dur a terme

algunes activitats amb les dones, com les sortides del 8M o les activitats de Nadal, entre d'altres. També s'ha format al voluntariat en

"El context prostitucional arran l'impacte de la COVID".

El voluntariat compta amb dos coordinadores i 19 voluntàries, de les quals 4 han estat noves. Les voluntàries han fet suport a les

formacions, acollida, suport administratiu i en tasques de comunicació.

Voluntariat



Els comptes

22 %

Ingressos

26 %

52 %

Públics

Privats

Propis

Dona Kolors

47.4%

Serveis d'Acció Social

44.6%

Estructura

5.7%

Sensibilització i incidència

2.3%

Despeses



Amb el suport de:

"Las mujeres que  caminan conmigo me ayudarán a ver"

(testimoni, Assemblea 8M)


