
SITUEM LA PERSONA AL CENTRE DE L’ACCIÓ SOCIAL
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Un compromís amb les persones

ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT

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

Servei d’Acollida
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114 351

Prestem material ortopèdic a famílies
que es troben en situació de vulnera-
bilitat o no tenen recursos per
poder-los adquirir.

Servei Material Ortopèdic
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HABITATGE

ACCIONS COMUNITÀRIES

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.

Pobresa Energètica
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ROBA

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.

Rober

Serveis de dutxa per a persones sense 
subministraments energètics.

Dutxes
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Millorem la qualitat de vida de les
persones immigrants, aprenent la
llengua i el coneixement de la societat.

Tallers d'Acollida 
Lingüística i Cultural

ALIMENTS

Cobrim les necessitats bàsiques 
d'alimentació i higiene de famílies amb 
greus dificultats econòmiques.

Centre de Distribució d’Aliments

GENT GRAN

Posem en relació joves estudiants i
persones grans que viuen en 8 centres
residencials fomentant la relació
intergeneracional.

Apadrinar un avi
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El voluntariat acompanya, mitjançant
una trucada telefònica setmanal,
persones grans que viuen al seu 
domicili, amb manca de suport social i
emocional i solitud.
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Oferim visites setmanals a través del
voluntariat al domicili particular de
persones grans, amb l’objectiu de
millorar-ne l’autoestima, el benestar i
l’autonomia.

Ser Gran en Dignitat

Oferim 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 seu procés d’escolarització.

Servei Intervenció Educativa

SUPORT EDUCATIU

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

Acompanyament Escolaritat
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SALUT EMOCIONAL

Proporcionem eines de millora de les 
habilitats socials i de la salut emocional 
de les persones.

Ubuntu
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Suport en la pràctica de la lectura per a 
infants de 1er, 2on i 3er de primària.

Taller de lectura

Oferim un espai per garantir la igualtat
d’oportunitats entre els més joves durant 
el Juliol.

Lleure Inclusiu
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Projecte innovador artístic i social
destinat a joves de diverses 
realitats socials.

L’Obrador

SUPORT A FAMÍLIES AMB MENORS
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Utilitzem la prospecció a mida com un 
instrument de diagnosi del mercat laboral i 
desenvolupem accions d'acompanyament 
per a la inserció laboral.

Prospecció d’empreses

25%
d’inserció

Facilitem la pràctica esportiva i les 
activitats artístiques per a infants i 
adolescents amb entorns vulnerables.

Pigmalió

persones 
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Oferim coneixements laborals en el marc 
de la Llei d'Acollida i facilitem preparació 
per al procés d'adquisició de la nacionalitat.

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

Servei d'Orientació 
Sociolaboral (SOL)

ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL
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ECONOMIA SOLIDÀRIA

MEDIACIÓ I INTERMEDIACIÓ

Ecosol contracta personal per al Centre 
de Distribució d'Aliments i per a la neteja 
dels equipaments de Càritas. El taller de 
confecció genera dos llocs d’inserció.

Ecosol empresa d'inserció

INGRESSOS

82.643,95€

INVERSIÓ SOCIAL
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La memòria econòmica del CDA es presenta juntament amb tots els CDA de la demarcació. Hi ha un conveni 
signat amb l'Ajuntament de Banyoles, el qual és compromet a la compra d'aliments. L'excedent ecanòmic de 
2017 serà invertit en projectes d'acció social durant el 2018.
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