L’ACCIÓ DE CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA
Ser on ens necessitin
INFORMACIÓ ECONÒMICA
Ingressos 7.413.402€
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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

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

ATENCIÓ INTEGRAL

44 projectes d’acció social

EQUIP HUMÀ

2.498 persones voluntàries

113 persones contractades
150 accions formatives internes
848.640 hores de voluntariat

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

LA PERSONA COM A CENTRE

23.003 persones ateses
59.562 persones beneﬁcides

TREBALL EN XARXA

TRANSPARÈNCIA

120 organismes públics en col·laboració
65 entitats i plataformes

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

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

Ronda Paraires, 1 17800 Olot
www.caritasgirona.cat/garrotxa
@caritasgirona

/caritasgirona
caritasgirona

garrotxa@caritasgirona.cat
972 27 28 40

Moltes gràcies a tots els que feu possible Càritas.
Treballem plegats per construir una societat més justa, en la qual les
persones més febles siguin ateses en la seva dignitat i puguin reinserir-se
en igualtat de condicions vehiculant la generositat i la solidaritat de tothom
qui hi vulgui col·laborar. Aspirem a fer un món una mica millor atenent les
persones necessitades del nostre entorn més proper.
L’equip de Càritas Garrotxa està format per 176 voluntaris i quatre
professionals contractats, juntament amb totes les persones, entitats,
empreses i administracions que conﬁen en la nostra tasca i li donen suport.
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L’ACCIÓ SOCIAL DE CÀRITAS GARROTXA
gies d’estalvi a la llar, per empoderar les
persones i cercar solucions als reptes de la
crisi.

Per bé que alguns indicadors macroeconòmics apuntin a una certa millora de les
condicions econòmiques, Càritas Garrotxa
constata que encara hi ha un important
col·lectiu de persones a qui aquestes milloren no els arribaran, perquè es troben
immerses en un cercle d’exclusió o perquè
no tenen les competències necessàries ni
l’autoestima suﬁcient per millorar la seva
situació personal. La raó de ser de Càritas
Garrotxa continua essent fer costat a
aquestes persones.

7

tallers

Servei de Suport en Deutes Familiars
Assessorem i busquem solucions per a
persones amb endeutaments, sobretot
hipotecaris i/o personals, com a
conseqüència de la crisi.

12
nuclis familiars

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
per ajudar-la a afrontar la circumstància en
la que es troba.

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, de manera temporal,
amb la coresponsabilitat dels participants.
Ecosol participa al projecte i facilita llocs de
treball per a persones amb vulnerabilitat
social.

Tallers d’Acollida Lingüística
i Cultural - TALC
Espai on es promou l’acollida de persones
nouvingudes a la nostra societat. S’ofereix
l’aprenentatge inicial oral de la llengua
catalana, potenciant el coneixement de la
nostra cultura i l’entorn, en un context de
convivència entre diferents cultures.
Oferim espai de guarderia pels nens de 0 a
3 anys durant l’estona de classe.

Acompanyem, orientem, formem, intermediem i donem suport a persones amb
especials diﬁcultats per trobar feina, millorem la seva ocupabilitat i en facilitem la
incorporació al mercat laboral, a través
d’itineraris personals.
Programes d’orientació laboral i formativa

Ingressos 137.200€*

18%

Ecosol, l’empresa d’inserció de Càritas,
facilita la inserció laboral de persones en
situació de vulnerabilitat. És una empresa
econòmicament rendible, manté criteris de
qualitat en prestació de serveis i gestió i
contribueix al desenvolupament sostenible, econòmic i social.

6
llocs de treball
d’inserció

Inversió social 116.213€

31%

col·lectes

al servei de guarderia

ECOSOL, Empresa d’inserció

Servei d’Orientació Sòcio-laboral – SOL
19 persones ateses

DADES ECONÒMIQUES

13
infants atesos

16 voluntaris de taller i guarderia

LABORAL

Tallers d’empoderament
Oferim tallers formatius i vivencials per
intercanviar coneixements i experiències
en temes d’alimentació saludable i estratè-

realitzades

alumnes

38 joves voluntaris implicats

32 persones voluntàries

657
consultes

361
persones

44
participants

grans acompanyades

ateses

beneﬁciades

Acollim i donem suport als processos
d’integració social, laboral i cultural de les
persones nouvingudes, des d’una opció
intercultural equitativa.

ateses

93
persones

694
famílies

2.211
persones

laborals

Servei d’Assessorament per a Immigrants
Oferim informació, orientació, assessorament legal i suport jurídic necessari per
resoldre qüestions relacionades amb temes
d’estrangeria.

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

Ajudem a cobrir necessitats bàsiques
d’alimentació des de la promoció de la
persona.

7
insercions

Ser Gran en Dignitat- SGD
Oferim companyia a persones grans amb
visites setmanals de voluntaris a domicili.
També realitzem formacions especíﬁques
en temes de vellesa amb la ﬁnalitat de
donar les eines necessàries per millorar
l’atenció.

26 persones voluntàries

ALIMENTS

Formació laboral. Anem x Feina
Càpsules formatives que combinen formació teòrica i pràctiques no laborals a empreses col·laboradores. La formació realitzada
al 2015 a Càritas Garrotxa ha estat la d’Operari/a de magatzem i s’ha complementat
amb un acompanyament cap a la incorporació al mercat laboral i una prospecció a
mida d’empreses.

IMMIGRACIÓ

grans acompanyades

beneﬁciades

laborals

GENT GRAN

22
persones

370
persones

laborals

al curs

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

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.

26
insercions

12
assistents

atesos

ACOLLIDA

Fes Més – FS+
10 joves atesos

45
itineraris

Treballem per donar resposta a les
situacions d’emergència d’habitatge de les
famílies amb especials diﬁcultats i factors
d’exclusió social mitjançant l’assessorament i la mediació.

Gràcies per la vostra conﬁança i col·laboració!

ateses

als cursos

HABITATGE

La breu memòria corresponent a l’any
2015 vol mostrar quina ha estat l’acció de
l’entitat en aquest període i de quina
manera s’han gestionat els ajuts que se li
han conﬁat, amb l’objectiu de ser transparents i continuar comptant amb la
conﬁança de particulars, empreses i altres
entitats públiques i privades que col·laboren amb nosaltres contra l’exclusió social.

136
persones

80
participants

Noves Estratègies d’Inserció – NEI
16 joves atesos

13%

acollida

35%

altres
campanyes

18%

laboral

distribució
d’aliments*

11%

donatius
puntuals

7%

21%

19%

formació

socis

empreses i entitats

*No contempla
la partida
relativa als
aliments del
CDA

11%

16%

gent gran

servei jurídic
*Ingressos extraordinaris: 30.425€ no inclosos en aquest informe

COL·LABORA AMB CÀRITAS

Indica'ns com vols fer efectiva la teva col·laboració

Vull fer-me soci/a

IBAN

Mes

Trimestre

euros cada
Semestre

Vull fer un donatiu

Dades personals
Nom i Cognoms
Carrer
Núm.
Escala
Pis
CP Població
Província
NIF*
Data de naixement
E-mail
Telèfon ﬁx
Telèfon mòbil

Any
euros

Amb càrrec al meu compte bancari
Entitat

Oficina

DC

Núm. de compte

Adjunto un xec a nom de Càritas Diocesana de Girona
Amb càrrec a la meva targeta de crèdit
Visa

Una altra / indica quina

Núm. targeta

Data caducitat

Nom, cognoms i signatura del titular del compte, llibreta o targeta
Data:

Porta
*Recorda que per poder desgravar aquestes aportacions a la teva declaració de la renda
és imprescindible que tinguem el teu NIF.
Autoritzo que les meves dades siguin incorporades en un fitxer creat per Càritas Diocesana de Girona amb finalitats
d’organització i gestió del servei de socis i col·laboradors tret que marqui la casella . En qualsevol moment podrà exercir els
seus drets d’accés, rectificació i oposició tot adreçant-se a Càritas Diocesana de Girona amb domicili a la Pujada de la Mercè,
8. 17004 de Girona.

Envia la butlleta a Caritas (Pujada de la Mercè, 8 - 17004 Girona)

Diocesana de Girona

