
L’ACCIÓ DE CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA
Ser on ens necessitin

LA PERSONA COM A CENTRE
23.003 persones ateses

59.562 persones beneficides

ATENCIÓ INTEGRAL

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

IMPLANTACIÓ
TERRITORIAL

48 Càritas locals
61 municipis d’intervenció

EQUIP HUMÀ

2.498 persones voluntàries
113 persones contractades
150 accions formatives internes
848.640 hores de voluntariat 

TREBALL EN XARXA
120 organismes públics en col·laboració
65 entitats i plataformes
més de 120 centres educatius
més de 40 residències de gent gran
 

IMPLICACIÓ
DE LA SOCIETAT

186 Entitats amb Cor

1.894 socis i donants

TRANSPARÈNCIA 

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

LA NOSTRA ACCIÓ EN XIFRES

Lloret de Mar

Memòria 2015Un any per a les persones

Acollim acompanyem lespersones en risc
d’exclusió

social

i

www.caritasgirona.cat/lloretdemar /caritasgirona  lloret@caritasgirona.cat
@caritasgirona    caritasgirona   972 37 32 78
    

Pl. de l’Església, 4, baixos 17310 Lloret de Mar
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INFORMACIÓ ECONÒMICA

Ingressos 7.413.402€

Inversió social 7.436.867€

44,93%
fons públics

55,07%
fons privats

8,65%
gestió 
i administració

1,95%
sensibilització,
comunicació
i captació

5,73%
acompanyament
al territori, 
voluntariat 
i formació

83,67%
acció social

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



ACOLLIDA
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.  
 
Servei d’Acollida
Intervenció basada en l’escolta, la identifi-
cació de la demanda i la valoració de la 
situació social de la persona o família atesa 
mitjançant un pla de treball personalitzat.

 

Servei d’Ajuda Econòmica
Facilitem ajudes, de caire excepcional, per 
cobrir necessitats bàsiques d’urgència 
social com a complement puntual i subsi-
diari als ajuts públics.

18 ajudes realitzades
 
Projecte Ubuntu
Treball psicosocial en grup per millorar la 
salut emocional i l’autoestima de persones 
en situació de vulnerabilitat. 

Servei Assessorament Jurídic 
Primera informació de les passes a seguit 
per rebre un just i gratuït assessorament 
jurídic sobre temes laborals, civils, penals i 
administratius a persones i famílies en 
situació de precarietat econòmica. 
 

ALIMENTS
Ajudem a cobrir necessitats bàsiques 
d’alimentació i promocionem la persona.
 
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 
d’alimentació i higiene amb la corresponsa-
bilitat dels participants.  Ecosol  proporcio-
na llocs de treball d’inserció.

78,6%
fons privats

DADES ECONÒMIQUES CÀRITAS LLORET DE MAR
Ingressos 35.809,19€ Inversió social 31.484,25€

GENT GRAN
Oferim acompanyament, escolta, conversa 
i afecte.. a persones grans en situació de 
solitud per millorar la seva autoestima, 
benestar personal i autonomia.
 
Apadrinar un Avi - A1A
Posem en relació joves estudiants i perso-
nes grans que viuen en centres residen-
cials, fomentant la relació intergeneracio-
nal, a través de les visites dels joves als 
centres.

3 convenis amb residències

ROBA
Apostem per la cultura de la reutilització, el 
reciclatge i el consum responsable de roba i 
material tèxtil, facilitant l’entrega social.

Servei de Rober
Proporcionem roba de segona mà, gràcies a 
donatius i col·laboracions, a canvi d’un 
donatiu simbòlic per dignificar-ne el lliura-
ment als col·lectius més vulnerables. 
Mantenim un conveni de col·laboració amb 
Roba Amiga - ADAD.
 

EDUCACIÓ
Treballem per la igualtat d’oportunitats en 
el sistema educatiu, de forma complemen-
taria a l’escola. Atenem infants i adoles-
cents i fomentem el  desenvolupament  
personal, escolar, familiar i social. Es treba-
lla en coordinació amb els centres escolars 
i les famílies.

Servei Intervenció Educativa - SIE
Espai de suport social i educatiu per treba-
llar coneixements, hàbits, actituds i habili-
tats socials d’adolescents de 2on a 4rt 
d’ESO que presenten dificultats en el 
procés d’escolarització. 
 

 
3 convenis amb centres escolars
 
LABORAL
Acompanyem, orientem, formem, interme-
diem i donem suport a persones amb 
especials dificultats per trobar feina.

Servei d’Orientació Sóciolaboral - SOL
Itineraris personalitzats d’orientació socio-
laboral i de millora de competències a 
persones aturades i amb especials dificul-
tats d’inserció laboral.

Punt de Formació Incorpora
Curs de formació tècnico-professional de 
300h. d’Ajudant de Cambrer/a de Bar i 
Restaurants. Formació que combina la part 
teòrica amb part pràctica a les mateixes 
empreses.

15 persones finalitzen la formació amb èxit

Noves Estratègies d’Inserció - NEI   
Oferim orientació sociolaboral a joves que 
ni treballen ni estudien amb especials 
dificultats d’incorporació al mercat laboral 
mitjançant un itinerari personalitzat. En 
alguns casos, es complementa l’itinerari 
amb una beca formativa en context laboral.

AnemxFeina
Càpsules formatives que combinen forma-
ció teòrica i pràctica amb pràctiques no 
laborals en empreses col·laboradores.  

 

4 empreses col·laborades 

Hort Social
Millora de la salut física i emocional de les 
persones, a partir de la seva participació en 
horts ecològics per a l’autoconsum. 

Itineraris Inclusius
Millora emocional de les persones per 
encarar l’orientació sociolaboral i fomentar 
la inserció laboral.
 

4 tallers de 16 sessions realitzats  
  

 

 

 

53
persones
ateses

93
persones
beneficiades

L’ACCIÓ SOCIAL DE CÀRITAS LLORET DE MAR

21,4%
fons públics

39,4%
laboral

28,8%
acollida

0,2%
roba

4,3%
educació

3,4%
gestió
i administració

158
intervencions
realitzades

1.942
persones
beneficiades

712
famílies
ateses

7.676
cistelles
entregades

37
persones
ateses  

13 
persones 
han trobat feina

1,6%
Sensibilització,
comunicació 
i captació

6,8%
gent gran

15,5%
voluntariat
i formació

15
persones
ateses

68
persones
ateses a 4 
tallers

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

*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 �txer creat per Càritas Diocesana de Girona amb �nalitats 
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, recti�cació 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)

      Amb càrrec al meu compte bancari

IBAN Entitat O�cina 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 

Data:

Mes Trimestre Semestre Any

Vull fer-me soci/a  euros cada

Vull fer un donatiu  euros

Dades personals

Nom i Cognoms

Carrer

Núm. Escala Pis Porta 

CP Població Província

NIF* Data de naixement

E-mail

Telèfon fix Telèfon mòbil

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

COL·LABORA AMB CÀRITAS

Diocesana de Girona

13 
adolescents 
atesos i la seves 
famílies

38
persones
grans ateses

561
intervencions
realitzades

26
persones
beneficiades

15
persones
ateses

100%
de satisfacció
dels participants

7
persones
ateses

36
joves
implicats

46
persones
ateses amb 
entrega social

161
persones
beneficiades

7.065Kg
de roba gestionada

760
peces de roba
lliurades amb 
entrega social

31%
d’infants millora
el rendiment

226
intervencions
realitzades

27
persones
ateses  

10 
persones 
han trobat feina

56
persones
ateses  

24 
persones 
han trobat feina

23
persones
ateses  

17
persones
ateses  

21 
persones
beneficiades

38
persones
ateses  

98 
persones
beneficiades


