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acollida i acompanyament
    Servei d’Acollida
Acollim i acompanyem persones i 
famílies que es troben en risc d’exclusió 
social i treballem per la seva promoció.

     
accions comunitàries
    Activa’t
Taller de teatre, d’expressió i de 
desenvolupament personal que 
incentiva la participació social d’interns 
del centre penitenciari Puig de les 
Basses de Figueres amb l’objectiu de 
fomentar-ne la reinserció social.   

    

    Tallers d’Acollida Lingüística
i Cultural
Millorem la qualitat de vida de les 
persones immigrants, aprenent la 
llengua i el coneixement de la societat, 
gràcies a la feina d’11 persones 
voluntaries. 

HABITATGE
    Pisos d’Acolliment Temporal 
per a la Inclusió 
Oferim habitatge temporal a famílies, 
prioritàriament a dones amb fills a 
càrrec, que es troben en situació de 
precarietat, i facilitem suport per 
reorientar la  situació personal i 
potenciar-ne l’autonomia.  

ALIMENTS 
    Centre de Distribució 
d’Aliments
Dignifiquem la distribució d’aliments 
amb un projecte fruit d’un conveni 
marc entre diverses entitats privades i 
ens públics. El projecte inclou tallers 
d’empoderament i 6 cursos específics.

SALUT EMOCIONAL
    Projecte Ubuntu
Proporcionem eines de millora de les 
habilitats socials i de la salut emocio-
nal de les persones.

  

ROBA
    El Rober de Càritas
Oferim espai de reciclatge i aprofita-
ment de la roba usada. L’equip treballa 
per acondicionar i entregar la roba a 
persones en risc d’exclusió social que 
no poden cobrir adequadament 
aquest tipus de necessitats bàsiques. 

ACOMPANYAMENT 
A LA GENT GRAN
    Apadrinar un Avi
Posem en relació joves estudiants i 
persones grans que viuen en 8 centres 
residencials fomentant la relació 
intergeneracional. 

    Ser Gran en Dignitat
Oferim visites setmanals a través del 
voluntariat al domicili particular de 
persones grans, amb l’objectiu de 
millorar-ne l’autoestima, el benestar i 
l’autonomia.

    Grans Experts
Acompanyem persones grans a 
preparar i realitzar una activitat 
formativa relacionada amb la seva 
expertesa personal, per presentar-la a 
escoles de primària.   

orientació laboral
    Servei d’Orientació 
Sociolaboral
Establim itineraris personalitzats de 
treball amb cada persona per fomentar 
la recerca de feina.

    Itineraris Renda Mínima 
d’Inserció
Atenem persones perceptores de la 
Renda Mínima d’Inserció per a la 
millora de l’ocupabilitat. Establim 
itineraris personalitzats de treball, 
acompanyem i facilitem eines i recursos 
per a la recerca de feina. 

formació professional
    Anem x Feina
Donem resposta a les necessitats de 
formació professional de les persones 
ateses en els projectes d’inserció 
sociolaboral, a través de càpsules 
formatives.

intermediació i prospecció
laboral
   Servei d’Intermediació Laboral
Fem d’enllaç entre l’oferta i la demanda 
laboral que rebem a Càritas. Oferim 
orientació i acompanyament a persones 
demandants de feina i a empreses o  
particulars.
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L’IMPACTE DE L’ACCIÓ SOCIAL
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la nostra acció en xifres 
situem la persona al centre de l’acció social

185.113€ 194.131€
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18
projectes i serveis
d’acció social

123
persones 
voluntàries

    Prospecció d’Empreses
Utilitzem la prospecció com un instru-
ment de diagnosi del mercat laboral i 
desenvolupem accions d'acompanya-
ment per a la inserció laboral.

4  
persones
ateses

58 
empreses 
prospectades

4  
insercions
laborals

EMPRENEDORIA I ECONOMIA SOCIAL
    ECOSOL Empresa d’Inserció
L’empresa d’inserció de Càritas Diocesa-
na de Girona contracta el personal 
d’inserció per al Centre de Distribució 
d’Aliments.

1  
inserció
laboral

suport a l’escolaritat
    Servei d’Intervenció Educativa
Oferim suport social i educatiu per 
treballar coneixements, hàbits, actituds 
i habilitats socials d’infants i adoles-
cents de 8 a 12 anys que presenten 
dificultats en el seu procés d’escolarit-
zació.   

30  
persones
ateses

67%
millora els
resultats acadèmics

13 
persones
voluntàries

ASSESSORAMENT JURÍDIC
    Servei d’Assessorament
a l’Immigrant
Oferim informació, orientació, assesso-
rament legal i el suport jurídic necessari 
per resoldre qüestions relacionades 
amb temes d’estrangeria. 
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Les xifres referents al Centre de Distribució d’Aliments es compabilitzen a part. 
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càritas diocesana de girona
un projecte comú al
servei de les persones
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7.174.733 € 7.153.176€


