L’equip de Càritas Salt, format per prop de 150 voluntàries/s, amb el suport dels tècnics responsables de Coordinació, Acollida i dels serveis del SOL i el SIE, treballem al costat
de les persones que més ho necessiten i, també, per sensibilitzar i implicar la comunitat en la construcció d’una societat
més justa i solidària.
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Salt Agrupació de Parròquies

Immigració

Acollida

Felicitem tots els participants d’aquesta “Gran Família” de
voluntaris, socis, col·laboradors, simpatitzants, entitats, empreses i administracions, i aprofitem per encoratjar-los a
continuar amb aquest esperit.
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Com col·laborar
Truca i escriu-nos

Per ser VOLUNTARI
Per fer-te SOCI
Per fer APORTACIONS en espècie i/o
econòmiques
Donatius a:
La Caixa : ES78 2100 0935 38 0100368744
Amb el suport de:

45 llocs de treball
en inserció,
81 persones amb
contracte d’inserció
Xifra de negoci
de més d’1 milió d’euros

131.760 kg de roba
recollida i entregada

52 Càritas
2.171 Persones
voluntàries

80 Persones
contractades

Educació

Habitatge

610 infants i joves
atesos

362 adults i
28 menors atesos

Acollim les persones
que es troben en
situació o risc de
pobresa i exclusió
social, especialment
les més vulnerables,
acompanyant-les
en el seu procés
de promoció i
desenvolupament
integral, analitzant
i incidint en les
causes de la pobresa
i treballant per la
justícia social.

Laboral

1.042 persones
participants

Gent Gran
672 persones grans
acompanyades

Gestió i administració Voluntariat
5% 2%

Fons públics
26%

Fons privats
74%
Acció social
93%

Despeses: 4.862 milers d’euros

Ingressos: 4.976 milers d’euros

- Informació econòmica de Càritas Diocesana de Girona (NIF R-1700016G) i d’Ecosol, empresa d’inserció (NIF B-17859786)
pendent de l’informe d’auditoria externa.
- *Kilos d’aliments en espècie valorats econòmicament en 2.946 milers d’euros
- Trobareu informació econòmica detallada de la memòria 2013 de Càritas Diocesana de Càritas www.caritasgirona.cat

Acció Social a Salt
Acollida

Acollim i atenem les persones que s’apropen a Càritas, intentant que les respostes afavoreixin, al màxim, la seva autonomia.
Procurem que accedeixin als serveis socials públics o a altres
serveis de Càritas per ajudar-les a afrontar la situació en què es
troben.
396 persones ateses / 1.588 entrevistes. La majoria de 20 a 45
anys, sense feina i sense ingressos, molts vivint en habitacions
de lloguer, 41% amb càrregues familiars i 16% monoparentals.

Aliments/CDA

El CDA és un projecte conjunt de la Generalitat de Catalunya,
Diputació de Girona, Dipsalut, Obra Social de la Caixa, Banc
d’Aliments, Ajuntament de Salt, Consorci de Benestar Social del
Gironès-Salt i Càritas, amb l’objectiu de pal·liar necessitats bàsiques en alimentació, de manera temporal, tot comptant amb la
corresponsabilitat dels beneficiaris.
Hem distribuït 19.954 cistelles d’aliments a 1.380 famílies
(5.080 persones). S’han entregat 334.681 kg d’aliments.
Hem ofert 2 llocs de treball en inserció. S’han fet 9 tallers de
formació a participans del CDA (economia domèstica, cuina
econòmica i saludable, remeis casolans, reparacions de la llar i
de manipulació d’aliments), a 45 dones i 15 homes.

Habitatge (Projecte PATI)

Oferim habitatge temporal a dones amb o sense fills al seu càrrec, que es trobin en situació de precarietat socioeconòmica
extrema per a poder cobrir les necessitats bàsiques més immediates, i les acompanyem en el seu procés de reinserció sociolaboral.
2 pisos a Salt
S’han acollit 9 dones i 12 menors.

Memòria Econòmica
Gent Gran

Volem pal·liar la solitud de persones grans amb pocs recursos,
i, per això, a través del projecte Ser Gran en Dignitat, oferim la
companyia de voluntaris a domicili o a residències, i al sociosanitari del Parc Hospitalari Martí Julià. Mitjançant el projecte
Apadrinar un Avi, posem en relació joves estudiants i persones
grans, amb l’objectiu de fomentar la relació intergeneracional.
Hem atès 9 avis a domicili, 23 a residències i s’ha fet animació a
la residència Les Vetes. Total: 21 dones, 9 homes i 1 matrimoni.
Durant el curs 2012-2013, 16 joves estudiants han participat en
el projecte APADRINAR UN AVI visitant setmanalment avis (19 en
total) de les residències Les Vetes i Nostra Llar i del sociosanitari
del Parc Hospitalari Martí Julià .

Assessorament jurídic immigrants

Oferim informació, orientació, assessorament legal i suport jurídic
sobre qüestions relacionades amb temes d’estrangeria. Aquest
servei té lloc a Girona, als locals de Càritas Diocesana.
310 persones ateses / 779 visites.

Ajudes i suport econòmic

Proporcionem ajudes puntuals, de caire excepcional, per cobrir
necessitats bàsiques urgents, majoritàriament de salut i habitatge.

Robers

Ingressos: 124.359,58 €

És un servei obert a tothom, en què es proporciona roba a persones/famílies amb dificultats econòmiques a canvi d’un donatiu simbòlic. També es fa donació gratuïta, en el cas de condicions extremes.

Fons públic
0,40%

Disposem de dues botigues rober on atenem 500 persones
cada mes amb donació gratuïta a 150 famílies.
Hem signat un conveni de col·laboració amb la Cooperativa
Roba Amiga i l’empresa de Salt Recicla’t pel qual rebem roba.

Servei Orientació socioLaboral-SOL

Fons privats
99,60%

Oferim orientació i eines a persones aturades i amb especials
dificultats d’inserció laboral, per facilitar el seu propi procés de
recerca de feina.
Han finalitzat el procés 62 persones. El 20% s’ha inserit en un
recurs formatiu i un 20% s’ha inserit laboralment. S’ha ofert un
Taller d’ofertes laborals (internet).

Servei Intervenció Educativa-SIE

El SIE és un espai de suport escolar per consolidar aprenentatges,
hàbits i habilitats socials, adreçat a infants i joves de 8 a 12 anys.
Combinem el reforç acadèmic amb activitats lúdico-formatives
i treballem en coordinació amb els centres escolars i famílies.

430 ajudes econòmiques, majoritàriament per a salut i habitatge, amb ingressos privats.

En el curs 2012-2013 hi han participat 23 nois i noies. Hem iniciat també, per al curs 2013-2014, gràcies a un donatiu d’una
entitat, un grup amb alumnes de secundària en el qual participen 12 alumnes de 1r i 2n d’ESO.

Oferim un servei d’assessorament professional i acompanyament a famílies que no poden fer front a deutes hipotecaris i/o
personals.

Tallers formació

7 famílies ateses. S’ha aconseguit 1 refinançament de la hipoteca. Un altre cas s’ha tancat amb resposta a diverses consultes. La resta de casos (5) encara estan en tràmits.

Els ingressos propis corresponen a socis, donatius, col·lectes parroquials, actes solidaris, robers i campanyes premsa.

Costura i Cosidor: És un espai de trobada, on s’aprèn a cosir i
on fomentem la pràctica oral de la llengua i la convivència entre
diferents cultures.
Hem ofert 2 tallers setmanals amb la participació de 35 persones.
Acollida Lingüística i Cultural (TALC): És un espai on facilitem
l’aprenentatge inicial de la llengua i el coneixement de la nostra
cultura i del nostre entorn.
Hem ofert 4 cursos d’entre 20 i 45 hores a un total de 73 persones.
2012

Despeses: 124.229,17€

Acció
social
61%€

Altres
9%
Ajudes
directes
30%

La memòria econòmica del PATI es presenta amb Càritas Diocesana de Girona. El Consorci de Benestar Social del Gironès i
Salt aporta, a aquest projecte, la cessió d’ un dels pisos i les despeses de subministraments i manteniment.
La memòria econòmica del CDA es presenta juntament amb tots
els CDA de la demarcació. Hi ha un conveni signat amb l’Ajuntament de Salt i el Consorci de Benestar Social del Gironès i Salt,
pel qual fan un aportació de 73.472,05€ (import que inclou la
compra d’aliments i les despeses del local).
Aquesta memòria econòmica s’integra a la memòria anual de
Càritas Diocesana de Girona que se sotmet a auditoria.

