
Informació del sol·licitant: (*) és un camp obligatori 

-------------------------------- 

Nom del sol·licitant (*):  Eneida Alaiz 
Adreça de correu electrònic del sol·licitant (*): sicareneida@gmail.com 
La vostra organització (*): ADORATRICES ESCLAVAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO. 
Pojecte SICAR.CAT 
Lloc web de l'organització / Facebook: http://adoratrius.cat/ 
Nom d'usuari del vostre compte Labdoo (https://www.labdoo.org/user/register): Sicar 
-------------------------------- 

Lloc del projecte: Barcelona 

-------------------------------- 

1. Títol o nom de l’escola, projecte o ONG: breu títol o descripció del vostre projecte (*):  
 
Projecte Sicar.Cat 
 
2. Descripció del projecte. Si us plau, expliqueu el vostre projecte i com fareu servir els 
ordinadors portàtils (*): 
 
El programa SICAR cat, ofereix atenció integral a dones, nens i nenes víctimes del tràfic 
d'éssers humans (TSH) per a la seva recuperació i la restitució dels seus drets. Així 
mateix, promou el canvi social a través de la sensibilització i la denúncia d'aquesta greu 
violació de Drets Humans (DDHH) 
 
Els ordinadors portàtils aniran destinats, d’una banda, a unitats familiars amb infants en 
edat escolar, per tal de donar continuïtat als seus estudis i garantir així el seu dret a la 
educació, i d’altra, a dones que es troben en un procés formatiu, el qual és fonamental pel 
desenvolupament de la seva autonomia personal i d’integració a la societat acollidora. 
 
  
3. Nombre d'estudiants (*): 14 estudiants  
4. Nombre de professors (*): 5 Educadores referents 
 
5. Equips informàtics reclamats (*)  
 
5.1 Nombre de portàtils necessaris (*):  9 equips 
5.2 Nombre de llibres electrònics necessaris: - 
5.3 Altres necessaris (Tablet PCs, etc.): - 
5.4 Comentaris addicionals: - 
 
6. Informació de contacte al lloc / gestor de projectes. Proporcioneu almenys una forma de 
contactar (*):  
6.1 Nom complet (*): Eneida Alaiz 
6.2 Telèfon (*): - 
6.3 Correu electrònic (*): sicareneida@gmail.com 
6.4 Adreça física de l'organització (carrer, ciutat, codi postal, país ...) (*): Barcelona  
6.5 Coordenades GPS (feu clic a l’enllaç per trobar les coordenades: https://www.gps-
coordinates.net o https://support.google.com/maps/answer/18539) (*): Confidencial 
 
7. Llengua:  
 
7.1 Idioma (s) local / preferit (*): Castellà 
7.2 Informació addicional sobre idioma (s):  
 
8. Ubicació del projecte: carrer, ciutat, estat / província, país, codi postal (*): Barcelona 

http://adoratrius.cat/
https://www.labdoo.org/user/register


 
9. Accés a Internet (*) 
 
9.1 Accés a Internet (sí / no) 
9.2 Cablejat / cable (sí / no) 
9.3 Wireless (sí / no) 
 
10. Condicions sobre l’habitació on s’instal·laran els ordinadors portàtils: 
 
10.1 L’habitació és segura? [sí / no + explicació breu] 
10.2 Es pot tancar la sala de manera que els supervisors (per exemple, professors) puguin 
controlar l’accés? [sí / no + explicació breu] 
10.3. L’ambient és resistent a la pluja? (per exemple, la sala protegeix els ordinadors 
portàtils de la pluja, la sorra, etc.) [sí / no + breu explicació] Faran servir els ordinadors a 
casa. 
 
11. Com heu sentit a parlar de Labdoo ?: 
- Motor de cerca (per exemple, Google) 
- A la Conferència local, 
- A la conferència en línia, 
- D’altres organitzacions / empreses, 
- Facebook 
--Instagram 
--Un altre (descriu-ho): Secretaria d’immigració 
 
12. Imatges de l'escola, estudiants, professor, etc. amb aquest formulari de sol·licitud. 
Envieu com a fitxers (*):  
 
La imatge es penjarà al lloc del vostre projecte 
*** La sol·licitud d’una sol·licitud d’ordinador portàtil de Labdoo implica que, en rebre els 
ordinadors portàtils, el destinatari estigui d’acord amb el “Acord sobre el destinatari del 
portàtil de Labdoo”. 
 
 


