L’equip de Càritas Garrotxa està format per 133 voluntaris i
quatre professionals contractats, juntament amb totes les
persones, entitats, empreses i administracions que confien
en la nostra tasca i li donen suport. Treballem plegats per
construir una societat més justa, en la qual les persones més
febles esdevinguin el centre de les nostres preocupacions i
accions.
Volem transmetre valors de pau, justícia i d’amor, necessaris
per construir un món en què tothom tingui oportunitats per
viure amb dignitat.

Diocesana de Girona

50

Garrotxa

Immigració

Acollida

3.748 persones
ateses

3.943 persones
ateses

ECOSOL,SL

Empresa d’Inserció

Roba

Moltes gràcies a tots els que feu possible Càritas.

45 llocs de treball
en inserció,
81 persones amb
contracte d’inserció
Xifra de negoci
de més d’1 milió d’euros

131.760 kg de roba
recollida i entregada

On som

CDA

Ronda Paraires, 1
17800 OLOT
972 27 28 40 - Fax 972 26 16 43
garrotxa@caritasgirona.cat
www.caritasgirona.cat
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Atenció al públic: de 9h a 13.30h i de 15.30h a 19h
(dilluns matí i divendres tarda, tancat)

52 Càritas
2.171 Persones
voluntàries

80 Persones
contractades

Educació

Habitatge

610 infants i joves
atesos

362 adults i
28 menors atesos

Com col·laborar

Fent-te voluntari en algun dels nostres programes o serveis.
Fent-te soci o fent alguna aportació econòmica al compte de
Càritas Garrotxa:
La Caixa: ES51 2100-8102-32-2300079620

Acollim les persones
que es troben en
situació o risc de
pobresa i exclusió
social, especialment
les més vulnerables,
acompanyant-les
en el seu procés
de promoció i
desenvolupament
integral, analitzant
i incidint en les
causes de la pobresa
i treballant per la
justícia social.

Laboral

1.042 persones
participants

Gent Gran
672 persones grans
acompanyades

Gestió i administració Voluntariat
5% 2%

Fons públics
26%

Fons privats
74%
Acció social
93%

Despeses: 4.862 milers d’euros

Ingressos: 4.976 milers d’euros

- 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.
- *Kilos d’aliments en espècie valorats econòmicament en 2.946 milers d’euros
- Trobareu informació econòmica detallada de la memòria 2013 de Càritas Diocesana de Girona www.caritasgirona.cat

Acció Social a la Garrotxa
Tot i que els primers efectes de la crisi econòmica es van veure apaivagats gràcies a les prestacions d’atur i al recolzament
inicial de familiars, l’esgotament d’aquests ajuts econòmics,
les situacions d’atur de llarga durada, les polítiques de retallades, juntament amb noves dificultats de les famílies, obrirà
les portes a una segona onada de pobresa i d’exclusió social
amb uns efectes encara més intensos.
(Càritas. VIII Informe de l’Observatori de la Realitat Social.
Octubre 2013)

Memòria Econòmica
Acollida

Acollim les persones que s’adrecen cercant ajut i els oferim
acompanyament, orientació i informació, atenent les necessitats més bàsiques i intentant, sempre que sigui possible,
que les respostes afavoreixin al màxim l’autonomia de les
persones ateses. Procurem que aquestes persones puguin
accedir als diferents serveis públics o a altres serveis de Càritas per ajudar-les a afrontar la situació en què es troben.
103 nuclis familiars atesos

Servei d’assessorament jurídic
L’actual conjuntura social ens demana a tots unir esforços en
la tasca d’ajudar les persones més vulnerables i que es veuen
més colpejades per la crisi. La raó de ser de Càritas Garrotxa
és la de fer costat a aquestes persones que passen serioses
dificultats o que es troben en risc d’exclusió social.
Aquesta memòria de Càritas Garrotxa, corresponent a l’any
2013, vol mostrar, a grans trets, quina ha estat l’acció de la
nostra entitat en aquest període i de quina manera ha gestionat els ajuts que se li han confiat.
Càritas Garrotxa té la voluntat de mostrar una total transparència en la seva gestió i confia seguir comptant amb les
aportacions de particulars, empreses i altres entitats públiques i privades per fer front a aquesta situació.
Amb aquesta intenció, doncs, Càritas Garrotxa posa a les
vostres mans, avui, aquesta breu memòria de l’any 2013.
Gràcies a tots per la vostra confiança i col·laboració!

Assessorem, informem i fem el seguiment dels requisits i documentació necessaris per tramitar els permisos de residència i treball, imprescindibles per a les persones procedents
d’altres països i residents a casa nostra.
395 persones ateses

Habitatge

Laboral / Atenció joves

Despeses: 114.965,11€

Treballem per la inserció de col·lectius amb especials dificultats d’integració social i laboral. Partim sempre d’una metodologia de treball que potencia els recursos propis de la
persona per permetre la seva autonomia i implicació en la
recerca activa de feina i la consolidació d’un lloc de treball.
Dins aquesta àrea tenim dos serveis específics d’atenció a joves, de 16 a 35 anys, on s’ofereix: suport a l’estudi postobligatori, orientació sobre recursos formatius i laborals i acompanyament/seguiment per a la inserció.
49 persones ateses

Treballem per augmentar el nivell formatiu de les persones, mitjançant l’organització de cursos de temàtica diversa
(aprenentatge de la llengua catalana, cursos d’habilitats bàsiques per a la inserció…), programes de suport i/o tutories,
etc. L’objectiu és contribuir a la promoció i autonomia de les
persones, millorant les competències personals, per facilitar
la seva inserció social i laboral.

36 nuclis familiars atesos

Volem pal·liar la problemàtica de les persones grans que viuen en solitud i sense recursos, a través de la participació de
voluntariat i la coordinació amb altres entitats del territori.
Realitzem activitats d’acompanyament tant a domicilis com
a residències, amb l’objectiu de millorar l’autoestima, el benestar i l’autonomia de les persones ateses. Alhora, treballem
per fomentar la convivència entre generacions, posant en relació joves estudiants i persones grans que viuen en centres
residencials.

Servei Jurídic
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Despeses generals
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Atenció joves

Comunicació

8%

Formació

203 participants

El CDA és un servei que es gestiona juntament amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. Ajudem a cobrir necessitats bàsiques d’alimentació i higiene, a famílies amb una situació econòmica i/o social precària. Entenem aquestes ajudes
com un recurs de caràcter temporal i que forma part d’un pla
de treball més ampli amb la persona o família.

Habitatge
3%

37%

Busquem ajudar les persones que tenen problemes relacionats amb l‘habitatge. Informem, assessorem i acompanyem
persones que estan en procés d’execució hipotecària o que
no poden fer front a deutes hipotecaris i personals.

Centre de Distribució d’Aliments-CDA

Gent Gran
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Ingressos: 113.729,71 €
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Gent Gran

66 persones ateses

2135 beneficiaris i 3386 cistelles distribuïdes

2012

Empreses i
34%
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La memòria econòmica del CDA es presenta juntament amb tots
els CDA de la demarcació.
La despesa en concepte d’aliments ha estat de 192.000€, a càrrec
del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i de Càritas.

