
Dades econòmiques

CÀRITAS LLORET DE MAR

CÀRITAS D IOCESAnA 
DE GIROnA

InGRESSOS  8.966.O75,31 €  InVERSIÓ SOCIAL  8.914.655,85 €  

86,30%
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administració
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Sensibilització, 
comunicació i 
resp. social

44,60%
Fons privats

55,40%
Fons públics

InGRESSOS  274.905,74 €  InVERSIÓ SOCIAL  271.952,84 €  

18%
Fons privats

82%
Fons públics 97%

Acció social

1%
Voluntariat i 

formació

1%
Gestió i 

administració

1%
Sensibilització, 
comunicació i 

captació

La realitat
que no es veu

memòria 2019 Lloret de Mar



GRupS D’EMpODERAMEnT 

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

 20 pERSOnES
  60 pERSOnES

 ATESES BEnEFICIADES

SERVEIS I punTS D’ACOLLIDA

Escoltem les persones que se’ns adrecen i junts 
establim un pla de treball per superar les situacions 
de vulnerabilitat.

 70 pERSOnES
  217 pERSOnES

 ATESES BEnEFICIADES

Acollida i 
Acompanyament

SERVEI D’AjuDA 
ECOnòMICA

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

13 pERSOnES
ATESES

33 pERSOnES
BEnEFICIADES

85%
FAMÍLIES AMB FILLS A CÀRREC

Cobertura de Necessitats Bàsiques

uBunTu

Treballem per recuperar la motivació i l’interès a través 
del suport emocional a persones en risc d’exclusió.

 10 pERSOnES
  23 pERSOnES

 ATESES BEnEFICIADES

50% DE LES pARTICIpAnTS SÓn FAMÍLIES MOnOpAREnTALS

Educació i 
Formació d’Adults

TALLER D’ACOLLIDA LInGüÍSTICA    
I CuLTuRAL (TALC) 

Oferim tallers lingüístics per a persones nouvingudes 
amb l’objectiu que aprenguin la llengua i coneguin 
l’entorn per poder participar de la comunitat.

 51 pERSOnES
 ATESES

83% D’ASSISTÈnCIA 90% SÓn DOnES

CEnTRE DE DISTRIBuCIÓ 
D’ALIMEnTS (CDA)

Cobrim les necessitats bàsiques 
d’alimentació i higiene de famílies 
vulnerables a través del lliurament 
dignificat i equitatiu d’aliments 
i productes.

685 pERSOnES
ATESES

1.840 pERSOnES
BEnEFICIADES

8.252 InTERVEnCIOnS 

En FORMA DE LLIuRAMEnT DE CISTELLA

181.162 kg
D’ALIMEnTS DISTRIBuÏTS

EL ROBER 

Reciclem, reutilitzem i distribuïm 
roba de segona mà per garantir que 
les persones amb pocs recursos puguin 
vestir amb condicions adequades.

48 pERSOnES
 ATESES

144 pERSOnES
BEnEFICIADES

Acompanyament 
a la Gent Gran

ApADRInAR un AVI  

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

 31 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.

 5 pERSOnES
 ATESES

Orientació 
Sociolaboral

SERVEI D’ORIEnTACIÓ 
SOCIOLABORAL (SOL)    

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

 59 pERSOnES
 ATESES

23% InSERITS

AnEM x FEInA 

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

 11 pERSOnES
 ATESES

7 pERSOnES InSERIDES

Formació 
Professional

InTERMEDIACIÓ 
LABORAL En SERVEIS 
DE pROxIMITAT 

Com a Agència de Col·locació 
autoritzada pel SOC, orientem i 
acompanyem persones que cerquen 
feina i informem sobre Normativa 
de Llar les empreses o particulars.

 3 pERSOnES
 ATESES

Intermediació 
Laboral

La realitat que no es veu – memòria 2019

88
persones voluntàries

Infància i Família

SERVEI D’InTERVEnCIÓ EDuCATIVA (SIE)  

Obrim espais de treball per garantir la igualtat 
d’oportunitats en l’educació de tots els infants, comptant 
amb la participació de les famílies i de l’entorn educatiu.

 17 pERSOnES
  58 pERSOnES

 ATESES BEnEFICIADES

pROInFÀnCIA 

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 
durant tot el curs escolar.

 27 MEnORS
 58 pERSOnES

 ATESOS BEnEFICIADES

16 MESOS pERMAnÈnCIA pARTICIpAnTS AL SERVEI SOCIOEDuCATIu

ECOSOL. EMpRESA D’InSERCIÓ 

Fomentem la inserció laboral a través de la contractació de personal  per al Centre 
de Distribució d’Aliments i serveis de neteja, a través de la Cooperativa Santa Clara.

Economia Solidària


