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PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT
1. PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT
És una associació sense ànim de lucre creada al 1995 com a associació Làser, que
treballa fins al 2002 recursos de formació ocupacional, i a partir del 2003 es crea
l’Associació Tallers centrada en l’àmbit de l’habitatge, tot i que ja es venia
treballant aquest tema des del 1998.
Treballem amb els col·lectiu d’adults, dones, gents gran, immigrants i persones
sense sostre.
Els nostres àmbits d’actuació són l’habitatge i l’àmbit social.
El territori d’actuació de la nostra entitat és tota la comarca.

2. PRESENTACIÓ DELS PROJECTES, ACTIVITATS O SERVEIS
Els principals projectes de Tallers són:
NABIS. Nuclis d’habitatge d’inclusió social
Servei destinat a persones soles, a les quals se’ls adjudica una plaça en un dels
habitatges existents. Això serà el punt de partida perquè, a través del seu Itinerari
d'inserció, la persona restableixi la seva autonomia social en un període de temps
més o menys llarg (segons problemàtica) que oscil·la entre els tres mesos i els dos
anys.En l’actualitat aquest servei disposa d’una Xarxa d’Habitatges d’Inclusió amb
12 Nabis disponibles i un total de 55 places.
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SIHABIS. Servei d’Intermediació en l’Habitatge d’Inclusió Social
Servei iniciat el mes d’agost de 2008 i destinat principalment a famílies i diferents
unitats familiars, així com a petits grups (2, 3 o 4 persones) que demostrin bon
nivell de convivència i, en algun cas, a persones soles que no poden accedir al
mercat normal de lloguer.
SATEF. Servei d’Assessoria Tècnica d’Economies Familiars
L’experiència recollida en aquest temps mostra que, en el col·lectiu de persones
que pateixen exclusió residencial, una de les variables més importants i generals es
la pèrdua de l’ingrés econòmic principal de la UF (unitat familiar) o la dificultat en
reorganitzar l’economia en funció dels menors ingressos.
Això ens empeny a fer un estudi inicial de l’economia de cada persona o UF i un
assessorament variable d’ 1 a 3 mesos per tal d’afrontar la nova situació, en els
casos en què es pugui abans de buscar el nou habitatge i de forma paral·lela si la
situació és urgent.
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