PROGRAMA VALÈNCIA-CONVIU
PER A COMPARTIR CASA I VIDA A VALÈNCIA

És temps de...

FOMENTANT LA CONVIVÈNCIA
INTERGENERACIONAL

CONviure

QUÈ ÉS?

»

Programa de convivència intergeneracional d'habitatges
compartits entre persones majors i alumnat universitari.
Intervenen l'Ajuntament de València, la Universitat de València,
la Universitat Politècnica de València i la Universitat Catòlica de
València.
El Programa s'orienta a persones majors de 60 anys que viuen
soles i que poden valer-se per si mateixes i a joves estudiants
universitaris, menors de 35 anys que no siguen residents/tes de
la mateixa ciutat i que no puguen pagar-se la despesa d'un
allotjament alternatiu.

OBJECTIUS

»

• Facilitar la convivència entre persones majors i joves estudiants,
per mitjà del suport i la solidaritat mútua.
• Promoure i facilitar relacions solidàries d'ajuda mútua entre
ambdues generacions.
• Fomentar mesures alternatives per a fer front als problemes de
solitud de les persones majors.
• Proporcionar alternatives d'allotjament als/a les joves estudiants.

» ACCÉS

» Les sol•licituds de les Persones Majors es podran lliurar:

1) En l'Oficina Municipal d´Atenció a les Persones Majors (OMAM),
Amadeu de Savoia, 11. 46010 València.
Tel. 962082437 i 962082438.
2) En Registres d'Entrada de l'Ajuntament de València.

» Les sol•licituds dels/ de les joves estudiants es realitzaran a través:
1) Servei d´Informació i Dinamització-Sedi de la Universitat de València.
Av. Menéndez y Pelayo ,s/n (Aulari III) 46010 València
Tel. 963864771 / 963864698
e-mail: allotjament@uv.es
2) Vicerectorat de Responsabilitat Social, Cooperació i Esport Universitat
Politècnica de València
Camí de Vera s/n 46022
Tel. 963 879670, ext. 79670
Mòbil: 676514950 ext. 19098
e-mail: accionsocial@upv.es
3) Servicio de Acción Social de la Universidad Católica de València
Guillem de Castro, 175
Tel. 963637412, ext. 4325
e-mail: accionsocial@ucv.es
Les sol•licituds, podran presentar-se al llarg de tot l'any, prioritzant-se la data
de recepció de les mateixes.

EDIFICI DE L’ANTIGA TABAQUERA
C/ Amadeu de Savoia, 11 (planta baixa)
46010 València
tel. 96 208 24 37 - 96 208 30 62
HORARI D’ATENCIÓ
Des de les 9:00 hores fins a les 14:00 hores.
www.valencia.es/ayuntamiento/majors.nsf

