DADES
ECONÒMIQUES
Càritas Salt
Agrupació de Parròquies

0,39%
Voluntariat i
formació

0,90%

0,79%

RESPOSTES INTEGRALS
A TOT EL TERRITORI

Cadaqués

50

41,25%

2.741

419.332,99 €

Amer
La Cellera
de Ter

SOCIS I
DONANTS

Caldes
de Malavella
Cassà
de la Selva

Santa Coloma
de Farners

Breda

Tordera

1,18%

Càritas Diocesana de Girona
2,39%

Voluntariat i
formació

10,52%

Sensibilització,
comunicació i
resp. social

Gestió i
administració

Pineda de Mar
Santa Maria
Pineda de Mar
Poblenou

Begur
Palafrugell - Mont-ras
Palamós - Sant Joan

Vidreres
Tossa de Mar
Lloret de Mar
Blanes

Malgrat de Mar
Arenys
de Munt

Pals

Sant Feliu - Vall d’Aro

Sils
Maçanet
de la Selva
Hostalric

Mar Mediterrani

Llagostera

Riudarenes

Arbúcies

ENTITATS
AMB COR

Baix
Ter
La Bisbal
Girona
Llambilles - Quart d’Empordà
Fornells
de la Selva

Salt
Bonmatí
Bescanó

UNA
RESPOSTA
COMUNITÀRIA

l’Escala

Sant Gregori

Anglès

662
437.494,57 €

INVERSIÓ SOCIAL

Pla
de l’Estany

Vilobí
d’Onyar

Acció social

INGRESSOS

Castelló d’Empúries

1.498

PERSONES
VOLUNTÀRIES
–

97,93%

Fons públics

Roses

Garrotxa

CÀRITAS
LOCALS
–

Fons privats

58,75%

Portbou

Alt Empordà
Interior

Sensibilització,
comunicació i
captació

Gestió i
administració

França

Santa
Susanna

Càritas
Arxiprestals

Càritas locals

Calella

memòria

Sant Pol de Mar
Canet de Mar

2018

Arenys
de Mar

47,85%
Fons públics

Càritas Salt

52,15%
Fons privats

INGRESSOS

7.978.581,09 €

85,91%
Acció social

INVERSIÓ SOCIAL

8.084.934,23 €

Hotel d’Entitats de Salt (despatx 1.07)
C/ Sant Dionís, 42
17190 Salt
972 24 24 72 - 619 536 783
salt@caritasgirona.cat

www.caritasgirona.cat

/caritasgirona

@caritasgirona

caritasgirona

Salt Agrupació de Parròquies

LA PERSONA
AL CENTRE DE
L’ACCIÓ SOCIAL

2.104

persones ateses

5.488

Habitatge
Pisos d’Acollida Temporal 		
per la Inclusió (PATI)
Dones i mares amb fills a càrrec que pateixen
precarietat econòmica severa conviuen de
manera temporal en pisos compartits per
millorar l’autonomia personal.

persones beneficiades

6

persones ateses

Acollida i Acompanyament
Servei d’ajuda econòmica

Escoltem i valorem cada
situació i establim un pla
de treball personalitzat per
fomentar l’autonomia i la
promoció de les persones.

Oferim ajudes econòmiques
puntuals per fer front
a despeses bàsiques i
revertir situacions d’alta
vulnerabilitat.

374

699

89

persones
beneficiades

227

persones
ateses

48%

persones
beneficiades

Potenciem la participació de
les famílies beneficiàries de la
Renda Garantida de Ciutadania
en el context social per evitar-ne
l’exclusió.

12

32

persones
ateses

persones
beneficiades

DERIVAT A
PROJECTES DE
L’ENTITAT

AJUDES
–

Servei d’Intervenció Educativa (SIE)

Fes+

Treballem per evitar les situacions de pobresa
energètic valorant les circumstàncies de les llars
oferint assessorament

Espai de relació, treball en valors i reforç
escolar a infants, amb la participació de les
famílies i de l’entorn educatiu.

Millorem les oportunitats d’accedir a estudis
superiors o al mercat laboral a joves en risc
d’exclusió.

24

70

persones ateses

persones beneficiades

Centre de Distribució d’Aliments (CDA)
Empoderem i cobrim les necessitats bàsiques
d’alimentació i higiene de les famílies a través del
lliurament dignificat i equitatiu d’aliments
i productes.

18.301

1.180 3.932
persones
ateses

persones
beneficiades

INTERVENCIONS
–

Taller d’Acollida Lingüística
i Cultural (TALC)

Grups d’Empoderament
Espais de participació per a persones que
estan vivint una situació d’exclusió i necessiten
sentir-se escoltades i guanyar autonomia.

74

persones beneficiades

Oferim tallers lingüístics per a persones
nouvingudes amb l’objectiu que aprenguin
la llengua i coneguin l’entorn per poder-se
integrar.

31

persones ateses

52

persones beneficiades

37

infants
atesos

108

persones
beneficiades

28

PERSONES
VOLUNTÀRIES

ProinfÀncia

Servei d’Orientació Sociolaboral (SOL)

Abordem l’exclusió a través d’un model d’atenció
d’infants de 0 a 18 anys que mobilitza les famílies
i l’entorn educatiu i social en espais de trobada
compartits.

Millorem el nivell d’ocupabilitat de les
persones amb especial dificultat per trobar
feina a través d’un itinerari personal.

Roba
Tallers de Costura

Es robers reciclen i distribueixen roba de segona
mà per garantir que les persones amb pocs
recursos puguin vestir amb condicions adequades.

Promovem la cohesió i les relacions de veïnatge
a través de tallers centrats en coneixements
pràctics de costura i de reutilització de roba.

71

persones ateses

193

persones beneficiades

18

persones ateses

Ser Gran en Dignitat
Les persones voluntàries visiten setmanalment
persones grans a domicili o en residències per
escoltar-les, acompanyar-les i evitar la solitud.

25

persones
grans ateses

9

JOVES
VOLUNTARIS

15

persones
ateses

11

PERSONES
VOLUNTÀRIES

20

INSERCIONS A
L’EMPRESA

Anem x Feina

Pretaller de proximitat

Formem professionalment amb l’objectiu de
cobrir demanda de llocs de feina i acompanyem
la persona en la seva inserció laboral.

Orientem i formem en l’àmbit dels serveis de
neteja per facilitar la incorporació al mercat
laboral de persones en risc d’exclusió.

9

Posem en relació joves voluntaris i persones
grans que viuen en centres residencials per
lluitar contra la solitud i fomentar les relacions
entre generacions.

64

persones
ateses

Formació Professional

persones ateses

Apadrinar 1 Avi

87

persones beneficiades

Orientació Sociolaboral

50

El Rober

29

persones ateses

Suport Integral Famílies amb menors

families ateses

Acompanyament a la Gent Gran

Accions Comunitàries

persones ateses

Acompanyament per a la
inclusió social

95%

165

PRIMERA
VISITA

24

14

persones beneficiades

Pobresa energètica

Aliments

Serveis i Punts d’Acollida

persones
ateses

Suport Educatiu

8

persones ateses

Intermediació i Prospecció Laboral

Ecosol, empresa d’inserció

Prospecció d’Empreses

La missió d’Ecosol, empresa d’inserció és
facilitar la inserció laboral de persones que es
troben en situació de vulnerabilitat social
i laboral.

Fem contacte amb el teixit empresarial per
promoure formes de col·laboració i generar
oportunitats per a la inserció laboral.

44

persones ateses

44

persones
ateses

10

INSERCIONS A
L’EMPRESA

