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Dades de la proposta
presentada

1. Denominació de la proposta presentada* (un títol o una frase breu)

INICIATIVA ECONÒMICA, SOCIAL, LABORAL, CULTURAL, BENEFICO SOCIAL I
ECOLÒGICA
2. Descripció de la proposta presentada * (en què consisteix)
PRESENTACIÓ D'UNA OFERTA LABORAL, NO CAL EXPERIÈNCIA ,I TOTA PERSONA EN EDAT
DE PODER TREBALLAR LEGALMENT, TÉ L'OPORTUNITAT DE TREBALLAR EN UNES
CONDICIONS INTERESSANTS, AQUI L'IMPORTANT VERITABLEMENT SON LES PERSONES.
A PART D'AQUESTA OCUPACIÓ, HI HA UNA ALTRA OPCIÓ QUE CONSISTEIX EN LA
PROPOSTA DE ASOSSIACIO I COL·LABORACIÓ LABORAL SOCI ECONÒMICA.
3. Justificació de la proposta presentada * (beneficis i avantatges que aporta)
Construirem, junts, mitjançant el compromís social, un entorn de benestar,
desenvolupament personal, creixement professional i econòmic, que ens permetrà
aprendre i ensenyar, nous hàbits d'un enorme benefici mediambiental i ecològic, que no
impliquen grans esforços ni coneixements,
i comptaràs amb els millors arguments i ajudes per impulsar la teva seguretat laboral i
econòmica a la vegada que aprendras a gestionar qüestions quotidianes i d'altres, que ens
faran créixer a molts nivells. Amb aquestes activitats perseguim obtenir coneixements per
tindre, oferir i compartir una vida plena, amb el benestar que tots ens mereixem i que ya
ens toca gaudir. Arribaràs fins on et proposis.
Realitzarem cursos de capacitació continus per entendre amb facilitat què és el que estem
oferint.
4. Persones beneficiàries o destinatàries * (públic objectiu, a qui va adreçada)
Els nostres productes de purificació d'aigua (Osmosis Inversa) i amb els equips generadors
de ozono per les Neteges mes ecològiques que es puguin fer y oferir, sense cap producte
tòxic o químic, estem destinats, amb el aval de tota la comunitat científica a oferir el millor
servei pel be del planeta i a generar canvis constants al conjunt de la societat y els serveis
públics com els Ajuntaments que hauran de donar exemple i demostrar que actuen amb
responsabilitat. A banda d'això tots els productes y serveis que oferim, donen grans
beneficis a qui treballa en aquest projecte, i també als clients, al marge del gest ecològic,
obtindra estalvis econòmics importants en productes químics i energia estalviada que fa
que molt aviat tindran amortitzats els equips. El estalvi que els suposa, els fa, mes que
interessant, el fa gairebé una obligació de adquirirlos per, Hospitals, Hotels, Restaurants,
Gimnasos,Residències de la tercera edat, Tintoreries on per exemple, rentar Únicament
amb aigua freda !!
5. Pressupost calculat o estimat *

Pressupost aproximat de 15.000 € a 20.000 € segons les opcions de el projecte a
cobrir.
6. Documentació adjuntada

(especificar el tipus de documentació aportada)

Dossier complementari amb la informació ampliada per tenir una visió més clara.
Web de els proveidors, amb informacio dels productes, les seves aplicacions i els
seus beneficis
Explicació de la
proposta
Tipologia/objecte del projecte:
X social, cultural o solidari

X combatre les desigualtats i donar suport a les persones
més
vulnerables treballar per la igualtat d’oportunitats
promoure la perspectiva d’igualtat de
gènere i LGTBI X combatre l’emergència
climàtica i/o sostenibilitat promoure i
donar suport al comerç local
reduir la bretxa digital en l’entorn de la infància i la gent gran
X compleixin algun dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
Explicació de la proposta (300 paraules):

El present projecte pretén mitjançant la creacion d'una Iniciativa
econòmica per comercialitzar, innovadors equips ecològics i amb una gran
acceptació del públic en general.
Farem constantment formacions de capacitacion profesional que
permetran desenvolupar l'activitat amb entusiasme i confiança en el teu
treball, equips, productes i companys.
Els nostres Productes i Serveis, tindran un impacte en la societat i A les
institucions públiques que ens posiciona en un privilegiat lloc per
Comercialitzar amb Absoluta Facilitat Els nostres Serveis, Els nostres
Arguments de Presentació són aclaparadors i incontestables.
És així com amb la força de la unió de persones, aconseguirem l'èxit i
també amb decisions en comú i sempre democràticament, a través del

diàleg, votacions, etc, etc, altres iniciatives econòmiques i benèfiques que
ens facin ser sensibles a tot el que passa en l'actualitat i proposo la posada
en marxa de serveis pel bé de tota la comunitat i de les persones amb
problemes i en risc d'exclusió social així com serveis per a la prevenció
precoç addiccions en Joves Adolescents i menors d'edat i de altres
activitats de caracter benefic y social.

