El Pis Aloges rep una donació de roba de dona la botiga online Pianno39

Aquest mes de gener, ATRA ha obert les portes d’un nou recurs de la mà de la Direcció
General de Famílies de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies, el Pis amb Suport Aloges.
Aloges és un servei residencial de suport que proporciona
atenció integral a dones
soles (o amb els seus fills i filles a càrrec), amb problemàtiques derivades de trastorns mentals i
que es troben en situació de violències masclistes.

Aquest servei ofereix un espai de protecció, empoderament i inclusió, capacitant a les
dones cap a la vida autònoma, des d’una intervenció professional amb
perspectiva de gènere
.

Acompanyem en companyia, i pel camí ens creuem amb persones, empreses i entitats
generoses i sensibles, que contribueixen a crear una societat més justa i solidària. En aquesta
ocasió ha estat la botiga online de roba per a dones Pianno39 , que ha realitzat una donaci
ó de roba de dona
. Pianno39 és una marca alacantina, que posa amor i il·lusió a cada comanda i a qui agraïm
enormement la seva col·laboració.

El pis Aloges és un recurs d’allotjament temporal amb suport psico-educatiu orientat a facilitar i
promoure la total recuperació i integració social de les dones i els seus fills i filles. Pretén
proporcionar un entorn relacional adequat, així com afavorir un procés de recuperació
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emocional i de restabliment de vincles socials i familiars.
Els objectius d’aquest recurs són promoure l’autonomia i l’adaptació psicosocial de les dones
residents, facilitar eines per assolir una inserció comunitària i inclusió social, proporcionar eines
per potenciar el procés de recuperació de les situacions de violències viscudes, promoure
l’apoderament personal, laboral, social, cultural i polític de les dones, fomentar l’ajuda mútua i
la sororitat entre dones amb trastorn mental i oferir suport als infants i adolescents com a
subjectes actius de les problemàtiques viscudes.
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