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El dimarts 1 de desembre se celebra el
Giving Tueday, una data on les compres
solidàries tenen més sentit que mai.
L’organització cultural i comunitària de Nova
York, Y92, va impulsar fa 4 anys la iniciativa
Giving Tuesday com a alternativa solidària al
consumisme promogut per Black Friday i Cyber
Monday.
El dimarts 1 de desembre de 2015 arriba per
primera vegada a Catalunya i tens l’oportunitat
de posar el teu gra de sorra fent una compra
solidària a El Mercat Social.
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El Mercat Social
El Mercat Social de Voluntaris.cat t’ofereix una botiga on line solidària que facilita la inserció
social i laboral d’aquells col·lectius en risc d’exclusió social, ja sigui per discapacitats, persones
sense llar, dones, malaltia, que treballen en el marc d’entitats socials sense ànim de lucre,
centres especials de treball, empreses d’inserció, etc.
Hi trobaràs productes i serveis elaborats artesanalment, peces úniques fetes amb afecte i
qualitat.
Amb un sol click t’arribarà la teva compra solidària a casa i ajudaràs a oferir noves oportunitats
a aquelles persones que més ho necessiten.
La nostra iniciativa d’ e-commerce social en
xarxa reuneix i agrupa en l’actualitat a 23
entitats socials referents a Catalunya que
treballen oferint més de 100 productes i
serveis: tèxtil, llar,decoració, alimentació,
regals personalitzats, bosses i accessoris,
catering, impremta, etc., amb més de 2.000
usuaris.
Fer una compra social és afavorir la insercio
sociolaboral d’aquells que més ho
necessiten.
Amb la teva compra a El Mercat Social podràs:
Recolzar la inserció sociolaboral i formació de dones cosidores
Suport a persones que fins fa poc vivien al carrer
Recolzar la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual
Donar suport a entitats socials que atenen a infants, gent gran.

Aquest Nadal regala solidaritat, compra a ElMercatSocial.cat!
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La Federació Catalana de Voluntariat Social treballa per
promoure el voluntariat social i reconèixer la seva
importància com a xarxa transformadora, agent
promotor de canvis socials i protagonista de l’acció
entre els més desafavorits.
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