L’ACCIÓ DE CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA
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INFORMACIÓ ECONÒMICA
Ingressos 7.413.402€

Llançà

Alt Empordà
Interior

44,93%
fons públics

Cadaqués
Roses

Garrotxa

55,07%

Castelló d’Empúries

fons privats

Pla
de l’Estany

Col·labora
amb

Càritas

l’Escala

Baix Ter
Amer

Inversió social 7.436.867€

La Cellera
de Ter

8,65%

Breda

Maçanet
de la Selva
Hostalric

Vidreres
Tossa de Mar
Lloret de Mar
Blanes

Càritas
Arxiprestals

Malgrat de Mar

5,73%
acció social

Palafrugell
Palamós - Sant Joan

Sant Feliu - Vall d’Aro

Sils

Tordera

Arenys
de Munt

acompanyament
al territori,
voluntariat
i formació

Pineda de Mar
Santa Maria
Calella

Fes-te voluntari/a

Fes-te soci/a

Llagostera

Riudarenes

Arbúcies

sensibilització,
comunicació
i captació

Pals

Caldes
de Malavella
Cassà
de la Selva

Santa Coloma
de Farners

1,95%

La Bisbal
d’Empordà

Girona
Fornells
de la Selva

Vilobí
d’Onyar

gestió
i administració

83,67%

Sant Gregori

Salt
Bonmatí
Bescanó
Anglès

Santa
Susanna
Pineda de Mar
Poblenou

Col·labora com una Empresa amb Cor

Càritas locals

Sant Pol de Mar
Canet de Mar
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 2015 de Càritas Diocesana de Girona a www.caritasgirona.cat

Fes-te client/a d’Ecosol

LA NOSTRA ACCIÓ EN XIFRES
IMPLICACIÓ
DE LA SOCIETAT
186 Entitats amb Cor

1.894 socis i donants
IMPLANTACIÓ
TERRITORIAL

48 Càritas locals

61 municipis d’intervenció

EQUIP HUMÀ

2.498 persones voluntàries

113 persones contractades
150 accions formatives internes
848.640 hores de voluntariat

ATENCIÓ INTEGRAL

44 projectes d’acció social

49% de persones ateses en més d’un projecte
9 atencions de mitjana per persona/ família
277 serveis arreu del territori diocesà

També pots utilitzar els Punts Estrella
de “la Caixa” per fer donatius a Càritas

23.003 persones ateses
59.562 persones beneﬁcides

7.413.402 milions d’euros invertits
els comptes anuals s’auditen externament

Fes un donatiu en espècie o econòmic
CaixaBank: ES24 2100 8101 9922 0033 7011*
*No oblideu deixar nom, cognom i telèfon

LA PERSONA COM A CENTRE

TRANSPARÈNCIA

Deixa un llegat

TREBALL EN XARXA
120 organismes públics
65 entitats i plataformes

més de 120 centres educatius
més de 40 residències de gent gran

www.caritasgirona.cat/girona
@caritasgirona

/caritasgirona
caritasgirona

Pujada de la Mercè, 8 17004 Girona

caritas@caritasgirona.cat
972 20 49 80 (2003)

Memòria 2015

Un any per a les persones

L’ACCIÓ SOCIAL DE CÀRITAS INTERPARROQUIAL DE GIRONA
ACOLLIDA

Acollim i acompanyem persones i famílies en situació d’alta
vulnerabilitat social i treballem per la seva promoció i millora de
la qualitat de vida.
Servei d’Acollida
Intervenció basada en l’escolta, la identiﬁcació de la demanda i
la valoració de la situació social de la persona o família atesa
mitjançant un pla de treball personalitzat.

517
persones

2.302
intervencions

1.277
persones

ateses

realitzades

beneﬁciades

Servei d’Ajuda Econòmica
Facilitem ajudes, de caire excepcional, per cobrir necessitats
bàsiques d’urgència social.

136
persones

173
ajudes

363

persones
beneﬁciades

ateses

realitzades

Projecte Ubuntu
Treball psicosocial en grup per millorar la salut emocional i
l’autoestima de persones en situació de vulnerabilitat.

17
persones

dels participants

Ajudem a cobrir necessitats bàsiques d’alimentació des de la
promoció de la persona.
Centre de Distribució d’Aliments - 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 amb la coresponsabilitat dels participants.
Ecosol facilita dos llocs de treball per a persones amb vulnerabilitat social.

7.176
persones

beneﬁciades

atesess

63
persones ateses
en 5 tallers

29.201
cistelles
entregades

2
lloc de treball
d’inserció

HABITATGE

Pisos d’Acolliment Temporal per la Inclusió - PATI
Oferim habitatge temporal a dones amb o sense ﬁlls, en
situació de precarietat socioeconòmica extrema, i fomentem
l’autonomia persona.

16
dones

ateses

16
menors
atesos

4
pisos

ateses

25%
milloren

la situació

Projecte Conviu
Pis d’acollida temporal per a homes que provenen d’un recurs
penitenciari. Suport per la reinserció sòciolaboral.

1
pis d’acollida

11
persones

beneﬁciades

Projecte Pobresa Energètica
S’ofereix informació, eines i recursos per resoldre els problemes
derivats de situacions de pobresa que afecten en el manteniment d’un habitatge en condicions energètiques adequades.

ROBA

Apostem per la cultura de la reutilització, 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 donatiu
simbòlic per digniﬁcar el lliurament de la roba. Conveni
de col·laboració amb Roba Amiga - ADAD L’Encant.

452
persones

709
persones

ateses

ateses

25.895,78
Kg
de roba gestionada

Tallers de Costura
Espai de formació pràctica de costura que permet adquirir coneixements de reutilització i reciclatge de roba, i
fomentar la cohesió social .

EDUCACIÓ

GENT GRAN

Servei Intervenció Educativa- SIE
Espai de suport social i educatiu per treballar coneixements, hàbits, actituds i habilitats socials d’infants i
adolescents de 8 a 12 anys que presenten diﬁcultats en
el procés d’escolarització.

89
persones grans

83
persones

acompanyades

ateses a domicili

6
persones

ateses
a residència

Apadrinar un Avi- A1A
Posem en relació joves estudiants i persones grans que viuen en
centres residencials per fomentar les relacions intergeneracionals.

64
persones

grans ateses

96
joves

implicats

7
convenis

amb residències

A prop
Servei dirigit a persones grans que viuen soles al seu domicili i
amb manca de suport social i emocional.

10
persones
ateses

Fem dissabte Avi
Servei de neteja realitzat per persones en situació d’inserció
laboral adreçat a gent gran sense recursos i que viu sola. En
col·laboració amb la Cooperativa Avancem Sta. Clara.

11
persones

grans ateses

106
persones

83
infants

50%
de satisfacció

i les seves
famílies

dels participants

14 convenis amb centres escolars
Projecte d’Acompanyament a l’Escolaritat- PAE
Acompanyament individualitzat i suport a alumnes en
cursos d’educació secundària obligatòria per evitar
l’absentisme i el fracàs escolar.

47
joves

atesos

44
famílies

acompanyades

9 convenis amb instituts
Projecte Pigmalió
Integració escolar d’infants i adolescents per desenvolupar competències educatives bàsiques. Projecte de la
FPdGI (Fundació Princesa de Girona) en coordinació
amb Càritas i Fundació SER.GI.

45
infants

i adolescents
atesos

140
persones

beneﬁciades

52%
dels alumnes
milloren el
rendiment

Lleure Inclusiu
Activitats acadèmiques, esportives, artístiques, lúdiques
i d’educació en el lleure durant el període no lectiu.

7
infants
atesos

atesos

LABORAL

Acompanyem, orientem, formem, intermediem i donem suport a
persones amb especials diﬁcultats per trobar feina per millorar la seva
ocupabilitat i facilitar la seva incorporació al mercat laboral.
Servei d’Orientació Sóciolaboral - SOL
Itineraris personalitzats d’orientació sociolaboral i de millora de
competències personals i d’accés al mercat laboral per a persones
aturades i amb especials diﬁcultats d’inserció laboral.

211
persones

1.231
intervencions
realitzades

51
persones

han trobat feina

Noves Estratègies d’Inserció - NEI
Oferim orientació sociolaboral a joves que ni treballen ni estudien,
amb especials diﬁcultats d’incorporació al mercat laboral. En alguns
casos es complementa l’itinerari amb una beca formativa en context
laboral.

127
joves
l

atesos

1.111
intervencions
realitzades

51
persones

han troabt feina

atesos

264
intervencions
realitzades

32
joves continuen

ateses

83
famílies

orientades

ateses

65
insercions
laborals

ateses

al mercat laboral

46%
insercions
laborals

93
persones
ateses

92%
ﬁnalitza un

procés formatiu
amb èxit

17
insercions
laborals

Acompanyament per la inclusió social
Acompanyament individualitzat de persones perceptores de la
Renda Mínima, per fomentar la seva l’autonomia.

21%
incorporacions

al mercat laboral

231
intervencions

Mesures Actives per persones perceptores de RMI
Itineraris d’orientació sociolaboral i de millora de competències
per a persones perceptores de la Renda Mínima d’Inserció.

ateses

368
persones

beneﬁciades

Acollim i donem suport als processos d’integració de les persones nouvingudes, des d’una opció intercultural equitativa.
Servei d’Assessorament per a Immigrants
Informació, orientació, assessorament legal i suport jurídic

2.549
intervencions

1.296
persones

realitzades

ateses

Tallers d’Acollida Lingüísitica i Cultural- TALC
Acollida de col·lectius immigrants a la nostra societat, aprenentatge inicial oral de la nostra llengua, cultura i entorn.

9
tallers

102
persones

realitzats

ateses

Sessions d’Acollida
Sessions grupals de coneixement de la societat, entorn i marc
jurídic i laboral per donar suport a la integració.

10
sessions

132
persones

realitzades

ateses

realitzades

44% persones s’incorporen a recurs formatiu extern

72
persones

incorporades
a formació

laborals

IMMIGRACIÓ

29 empreses prospectades
11 empreses col·laborades per pràctiques no laborals

23
persones

33%
persones

25%
insercions

28
persones
ateses

AnemxFeina
Càpsules formatives que combinen formació teòrica i pràctica
en empreses col·laboradores.

11%
insercions

Mòdul de Coneixements Jurídics Laborals
Sessions grupals de coneixement del marc jurídic laboral vigent
per fomentar la integració i l’autonomia de les persones nouvingudes.

132
persones

1
mòdul

ateses

laborals

DADES ECONÒMIQUES CÀRITAS INTERPARROQUIAL DE GIRONA
Ingressos 213.159,83€

col·lectes

prospectades

11,1% 1%
laboral

8%

educació

al mercat laboral

46
empreses

Inversió social 208.074,60€

4%

33
incorporacions

Incorpora
Programa de l’Obra Social de la Fundació Bancària “la Caixa”, on
Càritas hi participa com a entitat especialitzada en inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables. El programa ofereix a les empreses la
possibilitat de promoure accions de responsabilitat social corporativa
oferint llocs de feina a persones en risc d’exclusió social.

150
persones

26
persones

Reincorpora
Procés de reinserció sociolaboral de persones privades de
llibertat mitjançant el programa Reincorpora de l’Obra Social
“la Caixa”.

estudis postobligatoris

Servei d’Intermediació Laboral -SIL
Facilitem la incorporació al mercat laboral de persones que han realitzat un itinerari d’inserció sociolaboral a Càritas. Prospectem empreses i/o particulars que ofereixen llocs de treball, i els oferim una
intermediació laboral de qualitat que els permet cobrir les necessitats
de llocs de feina amb persones formades i orientades en diversos
projectes laborals.

79
persones

27%
joves incorporats

Pre-tallers de Serveis de Neteja
Formació tècnico-professional en serveis de neteja per a persones amb un baix nivell d’ocupabilitat.

ateses

Fes més – FS+
Facilitem eines i recursos a joves per garantir un adient procés d’escolarització en estudis post-obligatòris, incidint en els factors de risc del
jove. Es realitza un procés d’acompanyament individual per cercar i
proporcionar recursos per assolir amb èxit la formació que permetrà
avançar tant en la vessant educativa com en la seva posterior incorporació al mercat laboral.

45
joves

Formació en Alternança
Itinerari formatiu adreçat a joves tutelats o ex-tutelats d’entre
17 i 19 anys. Formació tècnica bàsica i tècnico-professional en
context laboral. Els joves, prèvia valoració, reben una beca
formativa durant els mesos que es troben en procés formatiu.

26
joves

ateses

ateses

7
persones

Ser Gran en Dignitat- SGD
Oferim companyia a persones grans amb visites setmanals de
voluntaris a domicili o a la residència Les Vetes. També es realitzen formacions per millorar l’atenció.

Espai 31
Impuls i reforç escolar a infants i joves, centrat en el respecte i l’afecte,
per educar generosament i esperonar el gust per l’aprenentatge.

38 persones ateses
Treballem per la igualtat d’oportunitats en el sistema
educatiu, de forma complementaria a l’escola.

d’habitatge temporal

Servei de Suport en Deutes Familiars
Assessorem i busquem solucions a persones amb endeutaments a conseqüència de la crisi.

16
persones

social

beneﬁciades

Oferim acompanyament, escolta, conversa i afecte a persones
grans en situació de solitud.

ALIMENTS

2.352
famílies

1
pis de lloguer

3
persones

beneﬁciades

100%
de satisfacció

ateses

Projecte Lloguer Social
Oferim pisos amb un lloguer adaptat a la realitat econòmica de
famílies que tenen uns ingressos mínims però que no els
permeten accedir a un lloguer de mercat i que estan realitzant
algun pla de millora familiar a través de Càritas o de serveis
socials.

0,5%

immigració gestió i administració

6,8%

voluntariat
i formació

1,6%

11,6%

sensibilització,
comunicació
i captació

gent gran

96%

socis
i donants

26,5%
acollida

20,2%
roba

12,8%
habitatge

