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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
Servei i Punts d’Acollida

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

379

958

persones persones
ateses
beneﬁciades
persones ateses
és a l’atur
Acompanyament per a la
Inclusió Social
Donem suport a les persones i famílies
beneﬁciàries de la Renda Mínima
d’Inserció (RMI).

78

persones persones
ateses
beneﬁciades

33%

s’incorporen
a recursos formatius
Servei d’Ajuda Econòmica
Oferim ajudes econòmiques puntuals i
de caire excepcional a persones i
famílies en situació d’alta vulnerabilitat.

167

persones
ateses

432

persones
beneﬁciades

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 19 persones
voluntaries.

108

persones
ateses

10

tallers
realitzats

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.

14

famílies
ateses

2

famílies
beneﬁciades

27

persones
beneﬁciades

Oferim assessorament, acompanyament i eines a les famílies, per resoldre
situacions de pobresa energètica,
detectar mesures urgents i oferir
solucions per pal·liar i prevenir-ne les
causes.

5

famílies
ateses

17

persones
beneﬁciades

Projecte Conviu

Oferim un pis d’acollida temporal per a
homes procedents d’un recurs
penitenciari i que necessiten habitatge
i suport durant el procés de reinserció
sociolaboral.

10

persones
ateses

627

estades
cobertes

ALIMENTS

Centre de Distribució
d’Aliments
Digniﬁquem la distribució d’aliments
amb un projecte fruit d’un conveni
marc entre ens públics i privats.

2.218

persones
ateses

6.724

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.

470

persones
ateses

705

persones
beneﬁciades

Tallers de costura

Proporcionem coneixements pràctics
de costura i fomentem les habilitats
personals de dones en situació de
vulnerabilitat.

35

persones
ateses

ACOMPANYAMENT A LA GENT GRAN
A Prop

El voluntariat acompanya, mitjançant
una trucada telefònica setmanal,
persones grans que viuen al seu
domicili, amb manca de suport social i
emocional i solitud.

7

Pobresa energètica

64%

25

Lloguer Social

Gestionem pisos amb un lloguer
adaptat a la realitat econòmica de
famílies que no disposen d’ingressos
suﬁcients.

persones grans
acompanyades
Apadrinar un Avi
Fomentem la relació intergeneracional
entre joves estudiants i persones grans
de 7 residències.

59

persones grans
acompanyades

80

joves
voluntaris

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.

81

persones grans
acompanyades
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

1

centre
educatiu

orientació laboral

Servei d’Orientació
Sociolaboral

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

193

persones
ateses

45

persones
inserides

Noves Estratègies d’Inserció

Ens adrecem a joves que presenten
especials diﬁcultats per entrar al mercat
laboral i els oferim seguiment individual
per accedir i mantenir llocs de treball.

133

persones
ateses

25

persones
inserides

Reincorpora

Realitzem itineraris personalitzats
d’inserció sociolaboral per a persones
privades de llibertat.

16

9

persones persones
ateses
inserides
Itineraris Renda Mínima
d’Inserció

Atenem persones perceptores de la
Renda Mínima d’Inserció per a la
millora de l’ocupabilitat.

39

persones
ateses

5

persones
inserides

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 formació.

14

5

persones persones
formades inserides
Punts de Formació Incorpora

Millorem les oportunitats d’accés al
món laboral per a participants del
programa Incorpora de “la Caixa”.

26

persones
ateses

5

insercions
laborals

Pre-Taller Neteja

Facilitem orientació laboral i formació
professional en serveis de neteja a
persones en risc d’exclusió social.

29

persones
inicien
formació

13

insercions
laborals

Formació en Alternança

Projecte dirigit a joves tutelats, extutelats i en situacions de vulnerabilitat
greu que ofereix formació en un entorn
de treball.

9

89%

persones millora competències
formades bàsiques

intermediació i prospecció
laboral

Intermediació en Serveis de
Proximitat

Fem d’enllaç entre l’oferta i la demanda laboral que rebem a Càritas.

57

persones
ateses

16

insercions
laborals

Prospecció d’empreses

Intermediació entre l'oferta i la
demanda de feina.

61

27

empreses
prospectades

insercions
laborals

emprenedoria i economia social
Suport a l’Autoocupació

Ecosol Empresa d’Inserció

Desenvolupem diverses línies d’activitat
per fomentar la inserció laboral.

54

persones
beneﬁciades

35

llocs de
treball d’inserció

suport a l’escolaritat

Servei d’Intervenció Educativa

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

95

persones
ateses

37

53%

millora
el rendiment
acadèmic

persones
voluntàries

Oferim suport a alumnes en cursos
d’educació secundària obligatòria i a
les seves famílies per reduir l’absentisme i el fracàs escolar.

persones
ateses

20

persones
voluntàries

43

persones
beneﬁciades

53%

millora
el rendiment
acadèmic

Projecte Pigmalió

Treballem per la integració escolar
d’infants i adolescents en coordinació amb 3 centres educatius.

26

persones
ateses

lleure inclusiu

57

persones
ateses

45%

millora el
rendiment
acadèmic

11

persones
voluntàries

caixa proinfància

Proinfància Girona

Model de promoció i desenvolupament
integral de la infància en situació de
vulnerabilitat social, a Girona i a Salt, a
través d’un treball coordinat.

83

infants
i joves
atesos

53

famílies
ateses

assessorament jurídic

Servei de Documentació

Oferim informació, orientació, assessorament legal i el suport jurídic necessari
per resoldre qüestions relacionades
amb temes d’estrangeria

2.857

Projecte d’Acompanyament
a l’Escolaritat

51

espais de reforç
escolar i tramitació
de beques

persones
ateses

Oferim acompanyament acadèmic als
infants i joves del servei durant el
període no lectiu.

persones
ateses

persones
ateses

134

39

Casals d’estiu

10

85

Fes+

Oferim tutoria i suport a la formació postobligatòria per a joves en
situació de risc d’exclusió social.

persones
ateses

10

xerrades
de sensibilització

mediació i intermediació jurídica
Servei de Traductors
i intèrprets

Oferim un servei de traducció i
d’interpretació en diversos idiomes.

33

sessions
de traducció

58

legalitzacions
de documentació

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.

19

persones
ateses

47

entrevistes
realitzades

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

335

persones
voluntàries

36

projectes i serveis
d’acció social

dades econòmiques CÀRITAS interparroquial de Girona
ingressos 208.420 €
INVERSIÓ SOCIAL 243.247€
Socis
i donants
96%

Parròquies
i entitats
religioses
4%

Infància
i família
18%

Gestió Voluntariat
i admin. i formació
Sensibilització,
1%
7%
comunicació
i captació
1%

Inserció
sociolaboral
10%

Acollida
i promoció
30%

Salut
i benestar
33%
La memòria econòmica del CDA es presenta juntament amb tots els CDA de la demarcació. Hi ha un conveni signat amb l'Ajuntament de Girona.

dades econòmiques CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA
50 càritas al servei de les persones
Ingressos 7.174.733 €
INVERSIÓ SOCIAL 7.153.176€
Fons
públics
50,3%

Acció
social
78%

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

/caritasgirona
caritasgirona

Càritas Interparroquial de Girona
c/ Pujada de la Mercè, 8 17004 Banyoles
Donatius: ES24 2100 8101 9922 0033 7011

Gestió
i admin.
13%
Sensibilització,
comunicació
i captació
3%
Territori,
voluntariat
i formació
6%

caritas@caritasgirona.cat
972 20 49 80

