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Drets en Comú Projecte amb trajectòria 

 

DESCRIPCIÓ: 

El projecte Rehoboth, és un centre d'acompanyament per a persones sense 
llar de baixa exigència i ampli acolliment, situat en la ciutat de València, 

destinat a persones que es troben en situació de marginalitat amb recursos 
materials, humans i econòmics coordinant-nos amb la xarxa pública i 

privada existent a cada moment cercant a més la projecció social 
d'aquestes persones. 

El nostre objectiu és oferir un espai de seguretat i confiança per a aquelles 

persones que, per circumstàncies personals, s'han vist immerses en un 
procés de degradació motivat pel fet de viure en el carrer. Es tracta de 

persones sense xarxes que han perdut l'autoestima i han quedat aïllades 
dels diferents processos de socialització, per açò, necessiten un punt de 

referència que servisca de vincle amb la resta de la societat, un lloc on se'ls 
cride pel seu nom i on, a poc a poc, a través del contacte amb el grup de 
voluntariat i professionals, recuperen la motivació necessària per a iniciar 

un procés d'inserció social.  

Sumat a açò, s'ofereix un espai de descans, un espai on alimentar-se, 

relacionar-se, guardar les seues pertinences, dutxar-se… serveis molt 
bàsics, però no tan fàcils d'aconseguir quan vius en el carrer. 

 

POBLACIÓ DESTINATÀRIA: 

Les destinatàries del projecte són persones sense llar que es troben en 

situació de marginalitat. Els serveis que oferim són d'índole assistencial. Els 
nostres objectius: l'acolliment de les persones que s'acosten al projecte, la 
convivència amb elles i la motivació al fet que realitzen un canvi en les 

seues vides. 

 

LLOC ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE: 

València 

 

 

 

 



 

 

PERQUÈ AQUEST PROJECTE MEREIX SER RECOLZAT? 

Creiem necessari aquest projecte sobre la base del buit que existeix en 

l'atenció a persones sense llar a València per a poder així donar resposta a 
una realitat que el treball de carrer no aconsegueix abastar i que no arriba a 

la xarxa de recursos. Açò ens permet l'acolliment d'aquestes persones en 
situació de desarrelament, intentant reconèixer-los la seua dignitat i 
donant-los la possibilitat de normalitzar la seua vida. 

Rehoboth pretén ser un centre de dia de baixa exigència i ampli acolliment, 
és a dir, un projecte pensat per a aquelles persones que per la cronificació 

de la seua situació es troben molt desarrelades. 


