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Plaça de l’Església, 4 baixos
17310 Lloret de Mar
Telèfon 972 37 32 78 
lloret@caritasgirona.cat - www.caritasgi-
rona.cat/lloretdemar

Us donem les gràcies a tots vosaltres, als 
socis, col·laboradors, simpatitzants, 
entitats, empreses i a les administracions 
que ens ajuden a fer-ho possible

Truca i escriu-nos:
Per ser VOLUNTARI/ÀRIA
Per fer APORTACIONS en aliments, roba i/o 
econòmiques
Per fer-te soci
“la Caixa” 
Número de compte ES74 2100 3720 18 2200182576

On somCom col·laborar  

Arenys de Mar

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.
 Trobareu informació econòmica detallada de la memòria 2014 de Càritas Diocesana de Girona www.caritasgirona.cat

* persones amb rostres, que hem vist i tocat, ** persones beneficiàries de la nostra acció  

Informació econòmica

Gestió i adminsitració

10,68%

Sensibilització,
comunicació,
captació

Acompanyament al
territori, voluntariat,
formació

1,88%

Acció social

82,89%

Inversió social
en milers d’euros

6.204 €

4,54%

Fons privats

59,05%

Ingressos 
en milers d’euros

6.225 €

Fons públics

40,95%

Acció de Càritas Diocesana de Girona
Diocesana de Girona

Càritas

52

Persones 
voluntàries

Persones 
contractades

2.242

99

Acollida

2.524
Persones ateses

7.388
Beneficiàries

3.783
Persones ateses

5.235
Beneficiàries

1.332
Infants i 
adolescents 
atesos

4.053
Beneficiàries

461
Persones ateses

1.716
Beneficiàries

1.200
Persones ateses

13.500
Persones ateses

42.390
Beneficiàries

Immigració

Ecosol, SL

 47 llocs de treball 

87  persones amb contracte  
         de servei

Laboral

Educació

Gent Gran

803
Persones grans 
acompanyades

30
s’incorporen al
mercat laboral

%

Habitatge

Persones ateses
tallers de costura

163

Aliments 

Roba

123.840
Kilos de roba 
gestionada

Persones 
ateses*

22.424

Persones 
Beneficiàries**

57.750

Les nostres dades

43
Residències 
col·laboradoresE

W

Un cercle per a la inclusió social.
MEMÒRIA 2014

Lloret de Mar



Ingressos:

40.482,15 €
Despeses:

37.821,50 €

Acció social

87%

Memòria econòmica Lloret de Mar

Gestió i 
administració

13%

Fons privat

83%

Fons
públics

17%
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PAcollida
Acollim i acompanyem persones i 
famílies en situació d’alta vulnerabi-
litat social treballant per la seva pro-
moció i millora de la seva qualitat de 
vida. 

Servei d’Acollida

La nostra intervenció es basa en 
l’escolta activa, la identificació de la 
demanda i la valoració de la situació 
social de la persona o família atesa 
mitjançant un pla de treball perso-
nalitzat per ajudar-les a afrontar la 
circumstància en què es troben.

55 persones ateses. 
72 persones beneficiades
179 intervencions realitzades. 

Servei d’Ajuda Econòmica

Facilitem ajudes, de caire excepcio-
nal, per cobrir necessitats bàsiques 
d’urgència social com a complement 
puntual i subsidiari als ajuts públics.

11 persones ateses
16  persones beneficiades
18 ajudes realitzades

Projecte Ubuntu

Treball grupal que permet millorar 
la salut emocional i l’autoestima de 
persones aturades de llarga dura-
da. Es faciliten eines personals per 
avançar en les seves habilitats so-
cials, l’aprenentatge d’estratègies 
d’afrontament a situacions adverses 
i l’intercanvi positiu d’experiències.

7 persones ateses.
100% de satisfacció dels partici-
pants.

Servei Assessorament Jurídic

Primera informació dels passos a 
seguir per rebre un just i gratuït as-
sessorament jurídic sobre temes la-
borals, civils, penals i administratius 
a persones i famílies en situació de 
precarietat econòmica.

9  persones ateses

OAliments
Ajudem a cobrir les necessitats bàsi-
ques d’alimentació des de la promo-
ció de la persona.

Centre de Distribució d’Ali-
ments - CDA

Projecte fruit d’un conveni marc 
amb diferents entitats privades i 
ens públics que permet pal·liar les 
necessitats bàsiques en alimentació 
i higiene, de manera temporal, tot 
comptant amb la corresponsabilitat 
dels participants. Desenvolupem 
també tallers formatius per fomen-
tar l’autonomia de les famílies en te-
mes d’alimentació saludable, econo-
mia domèstica i estratègies d’estalvi 
familiar. Al projecte també hi parti-
cipa Ecosol s.l.u, empresa d’inserció 
de Càritas, per facilitar llocs de tre-
ball a persones amb vulnerabilitat 
social.

655 persones/famílies ateses.          
1781  persones beneficiades
7716 cistelles entregades
170922 Kg d’aliments distribuïts
6 tallers formatius realitzats
58 persones ateses als tallers 
1  lloc de treball en inserció 
27.026 Kg d’aliments recollits en cam-
panyes de recollida a la població
4.953 Kg d’aliments rebuts procedents 
de donacions particulars
El CDA ha obert 183 dies distribuint 
una mitjana de 934 Kg, d’aliments/dia

B Roba
Apostem per la cultura de la reu-
tilització, el reciclatge i el consum 
responsable de roba i material tèxtil, 
facilitant l’entrega social de roba a 
col·lectius vulnerables.

Servei de Rober

Proporcionem roba de segona mà, 
gràcies a donatius i col·laboracions 
desinteressades, a canvi d’un dona-
tiu simbòlic per dignificar el lliura-
ment de la roba. Es facilita l’entrega 
social gratuïta als col·lectius més 
vulnerables i en situació d’alta pre-
carietat econòmica. 

Es manté conveni de col·laboració 
amb Roba Amiga- ADAD L’Encant 
per la millora de la recollida i aprofi-
tament de la roba usada.

7.000kg de roba gestionada
280 kg de roba lliurada amb entrega 
social 

R Laboral
Acompanyem, orientem, formem, 
intermediem i donem suport a per-
sones amb especials dificultats per 
trobar feina per millorar la seva ocu-
pabilitat i facilitar la seva incorpora-
ció al mercat laboral. 

Servei d’Orientació Sóciolabo-
ral -SOL

Dissenyem un itinerari personalitzat 
d’orientació sociolaboral i de millora 
de competències personals, trans-
versals i d’accés al mercat laboral a 
persones aturades i amb especials 
dificultats d’inserció laboral. 

35 persones ateses
178 intervencions realitzades
4.7 entrevistes de mitjana per parti-
cipant
40% persones han trobat feina
40% persones s’incorporen a recurs 
formatiu
31.4% persones finalitzen itinerari 
amb objectius personals complerts

Noves Estratègies d’Inserció- 
NEI

Oferim orientació sociolaboral a jo-
ves que ni treballen ni estudien amb 
especials dificultats d’incorpora-
ció al mercat laboral mitjançant un 
itinerari personalitzat de millora de 
competències, habilitats i aptituds, 
adaptat a les seves necessitats i capa-
citats, basat en tutories i un acompa-
nyament intensiu. 

46 persones ateses
5 tutories de mitjana per participant
388 intervencions realitzades
28% persones s’incorporen a mercat 
laboral
13% persones s’incorporen a recurs 
formatiu

Itineraris inclusius

Destinats a promoure l’empodera-
ment i la formació de les persones 
que estant patint una situació de 
precarietat econòmica i/o laboral. 
Projecte conjunt amb la secció de 
Benestar i Família de l’Ajuntament. 
Gràcies al treball en xarxa es porten 
a terme els itineraris on treballem 
competències personals i laborals 
amb l’objectiu d’iniciar un procés de 
canvi que permeti a la persona aga-
far confiança en ella mateixa i inten-
tar millorar la seva situació.

33 persones ateses
77 persones beneficiàries
16 sessions grupals per itinerari

I Gent gran
Oferim acompanyament, escolta, 
conversa i afecte.. a persones grans 
en situació de solitud per millorar la 
seva autoestima, benestar personal i 
autonomia.

Apadrinar un Avi- A1A

Posem en relació joves estudiants i 
persones grans que viuen en centres 
residencials, fomentant la relació in-
tergeneracional, a través de les visi-
tes dels joves als centres. 

45 persones grans ateses
59 joves implicats
3 convenis amb residències 

Q Educació
Treballem per la igualtat d’oportuni-
tats en el sistema educatiu, de forma 
complementaria a l’escola. Atenem a 
infants i adolescents pel seu desen-
volupament integral des de la ves-
sant personal, escolar, familiar i so-
cial. Es treballa en coordinació amb 
els centres escolars i amb una aten-
ció preferent a les seves famílies.

Servei Intervenció Educativa- 
SIE

Espai de suport social i educatiu per 
treballar coneixements, hàbits, ac-
tituds i habilitats socials d’infants i 
adolescents de 8 a 12 anys que pre-
senten dificultats en el seu procés 
d’escolarització. Es combina l’aten-
ció individual realitzant un reforç en 
tasques acadèmiques i una interven-
ció grupal amb activitats lúdico-for-
matives, tallers i sortides. 

13 persones ateses 
31% infants que milloren en el seu 
rendiment escolar
3 convenis entres escolars

Acció de Càritas Lloret de Mar


