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LES ARRELS
DEL CANVI
SOCIAL

CÀRITAS APOSTA PER
L’EDUCACIÓ I LA FEINA
COM A MOTORS
TRANSFORMADORS

CRONIFICACIÓ
DE LA POBRESA
L’ATUR I EL TREBALL
PRECARI DIFICULTEN
TRENCAR EL CERCLE
DE L’EXCLUSIÓ SOCIAL

L’IMPACTE DE L’ACCIÓ SOCIAL
ELS PROGRAMES I PROJECTES
acollida i acompanyament
Serveis d’Acollida

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

54

143

persones persones
ateses
beneﬁciades

74%

procedeix
de Serveis Socials
Servei d’Ajuda Econòmica
Oferim ajudes econòmiques puntuals i
de caire excepcional a persones i
famílies en situació d’alta vulnerabilitat.

24

persones
ateses

55

persones
beneﬁciades

42%

famílies
monoparentals

accions comunitàries

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 de persones voluntaries

29

48%

persones ﬁnalitza amb
èxit els tallers
ateses

ALIMENTS

Centre de Distribució
d’Aliments
Digniﬁquem la distribució d’aliments
amb un projecte fruit d’un conveni
marc entre Generalitat de Catalunya,
Dipsalut, Fundació Banc d’Aliments,
Obra Social “la Caixa” i Càritas Diocesana de Girona.

392

persones
ateses

5.500

intervencions

1.118

persones
beneﬁciades

ROBA

El Rober de Càritas

Oferim espai de reciclatge i aproﬁtament 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.

27

persones
ateses

61

persones
beneﬁciades

ACOMPANYAMENT
A LA GENT GRAN
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.Posem en valor
l’experiència i fomentem la relació
intergeneracional.

4

grans
experts

2

centres educatius
col·laboradors

Ser Gran en Dignitat

Oferim visites setmanals a través del
voluntariat a la residència o al domicili
particular de persones grans, amb
l’objectiu de millorar-ne l’autoestima,
el benestar i l’autonomia.

40

orientació laboral

Servei d’Orientació
Sociolaboral

Establim itineraris personalitzats de
treball amb cada persona per fomentar
la recerca de feina.

persones
ateses

8

persones
formades

Prospecció d’empreses

Oferim un projecte d'aproximació a les
empreses en el marc del procés
d'intermediació entre l'oferta i la
demanda de feina.

3

7

1

5

persones
ateses
inserció
laboral

empreses
prospectades
convenis de
col·laboració

emprenedoria i economia sociaL
Ecosol, empresa d’inserció

Fomentem la inserció laboral de
persones en risc d’exclusió a través de
l’economia solidària. Desenvolupem
diverses línies de negoci i generem
llocs de treball al CDA i al Rober

4

persones
ateses

2

llocs de
treball d’inserció

2

insercions
a l’empresa ordinària

suport a l’escolaritat

Servei d’Intervenció Educativa

persones grans
acompanyades

24

INTERMEDIACIÓ
I PROSPECCIÓ LABORAL

14

insercions
laborals

Oferim suport social i educatiu per a
’infants i adolescents de 8 a 12 anys
que presenten diﬁcultats en el seu
procés d’escolarització.

18

persones
ateses

6

83%

lmillora el
rendiment
acadèmic

persones
voluntàries

mediació i intermediació jurídica
Servei de Suport en deutes
familiars

Orientem i busquem solucions per a
persones amb problemes de deutes,
sobretot hipotecaris, a conseqüència de
la crisi, sovint per la pèrdua de lloc de
treball.

13

persones
ateses

63

intervencions
realitzades

la nostra acció en xifres
situem la persona al centre de l’acció social

lluitem contra
la cronificació de la pobresa
49

persones
voluntàries

12

projectes i serveis
d’acció social

dades econòmiques CÀRITAS ROSES
ingressos
INVERSIÓ SOCIAL
46.315€
Ajuntament
de Roses
22%

55.423€
Socis
i donants
60%

Infància
i família
8%
Inserció
sociolaboral
10%

Gestió Voluntariat
i admin. i formació
1%
8%
Sensibilització,
comunicació
i captació
1%
Acollida
i promoció
14%

Parròquies
i entitats
religioses
18%

Salut
i benestar
58%

La memòria econòmica del CDA es presenta de forma conjunta amb tots els CDA
de la demarcació. Hi ha un conveni signat amb l'Ajuntament de Roses per un import de 30.000 €.

càritas diocesana de girona
un projecte comú al
servei de les persones

Portbou

Llançà

Alt Empordà
Interior
Cadaqués
Roses

Garrotxa

50

Castelló d’Empúries

Pla
de l’Estany

Càritas

l’Escala

Baix Ter
Amer

2.613

La Cellera
de Ter

Salt
Bonmatí
Bescanó
Anglès

persones
voluntàries

socis
i donants

442

entitats
i plataformes

258

Entitats
amb Cor

Palafrugell
Palamós - Sant Joan

Llagostera

Riudarenes

Sant Feliu - Vall d’Aro

Sils
Maçanet
de la Selva
Hostalric
Tordera

Vidreres
Tossa de Mar
Lloret de Mar
Blanes

Malgrat de Mar
Arenys
de Munt

Pineda de Mar
Santa Maria
Calella

108

empreses
col·laboradores
d’inserció

Santa
Susanna
Pineda de Mar
Poblenou

Càritas
Arxiprestals

Sant Pol de Mar
Canet de Mar
Arenys
de Mar

Càritas locals

dades econòmiques CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA
Ingressos
INVERSIÓ SOCIAL iGestió
admn.
7.174.733 €

Pals
Begur

Caldes
de Malavella
Cassà
de la Selva

Santa Coloma
de Farners

Breda

La Bisbal
d’Empordà

Girona
Fornells
de la Selva

Vilobí
d’Onyar

Arbúcies

1.951

Sant Gregori

7.153.176€

Fons
públics
50,3%

Acció
social
78%

13%

Sensibilització,
comunicació
i captació
3%
Territori,
voluntariat
i formació
6%

Fons
privats
49,7%
www.caritasgirona.cat/roses
@caritasgirona

/caritasgirona
caritasgirona
Càritas Roses
c/ Mossèn Carles Feliu, 18 baixos
17480 Roses

roses@caritasgirona.cat
972 15 35 86

