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TÍTULO DEL CATÁLOGO

QUI

SOM?
Associació Catalana de Dones
Directives i Empresaries-Dones pel Futur.
Som una entitat sense ànim
de lucre amb més de 25 anys
de treball, donant visibilitat a
la dona empresària, directiva
i emprenedora i potenciant
el seu lideratge en tots els
àmbits on desenvolupa la
seva feina.

2

NÚMERO #1 / MES DE 2018

QUÈ

FEM?
Apoderar a les dones perquè aconsegueixin la seva
pròpia independènica personal i econòmica.
A Dones pel Futur desenvolupem la nostra activitat:
Promovem l’apoderament de la dona en tota mena
d’iniciatives que reforcin la seva presència en el món
empresarial, civil i social a escala nacional i internacional, visibilitzant la seva presència i el seu lideratge en
tots els sectors de la nostra societat.
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VISIÓ

MISSIÓ

VALORS

Dones pel Futur vol ser un
referent en la lluita dels
drets d’igualtat d’oportunitat entre homes i dones,
i ser un grup d’influència
als representants socials,
empresarials, econòmics i
polítics.

Assolir l’equitat entre
homes i dones en la societat del s.XXI.

Sororitat

Estem al servei de les
persones, entitats i institucions per oferir un espai
de diàleg, anàlisi i reflexió
que facin referènica a les
dones i al món econòmic,
empresarial.

Participació
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Lideratge

Confiança
Transparència
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COM

TREBALLEM ?
ACCIÓ COMPROMESA
Som una associació compromesa amb
la societat actual i al servei de les persones, entitats i institucions.
Identifiquem necessitats i les fem
arribar als interlocutors socials.
Generem canvis, impulsem
reformes i marquem tendències.

CONSTRUÏM XARXA

Fomentem la participació en
xarxes de dones a escala nacional i internacional com espai d’intercanvi de negocis, experiències i
col·laboracions entre les associades.
A Dones pel Futur comptem amb expertes
en diferents àmbits econòmics, empresarials i
socials.
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ACTIVITATS
MICROCRÈDITS
SOLIDARIS

MENTORES I TUTORES

SERVEI D’ASSESORAMENT
ONLINE

Utilitzem una metodologia basada en la solidaritat
i la confiança entre les dones. Fem accions dirigides
a fomentar l’autoocupació
en sectors de Dones en
risc de vulnerabilitat i exclusió social .

Oferim servei Individualitzat i grupal de sessions
de tutoria, coaching i
mentoria a les dones que
formen part dels nostres
grups solidaris.

Donem servei a dones
que tinguin un projecte
empresarial o d’emprenedoria.
Emprenedores que necessiten orientació o assessorament en el seu projecte.
Directives que necessitin
relacionar-se amb altres
dones del seu sector.
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ENTITATS
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COL·LABORADORES

FORMEM

PART DE
7

CONTACTA AMB
NOSALTRES
coordinadora@donespelfutur.com
www.donespelfutur.com

