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PROJECTES DE CÀRITAS DE L’ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Tipus de projecte

Nom del projecte

Acollida i
Acompanyament

-Centres d’acollida i
acompanyament.

Ajuda a necessitats
bàsiques

Famílies i infància

-Espais d’acollida i
relació grupal
-Assessories jurídiques
generals
-Punts d’ajuda a
necessitats bàsiques
-Serveis d’Ajuda
econòmica
-Centres oberts de dia
per infants i
adolescents.
-Centres de lleure.
-Casals de joves i
adolescents.
-Reforços educatius
individuals o grupals.
-Centres de suport a
mares i fills i espais
d’acompanyament a la
criança.
-Serveis d’ajuda a la
llar.
-Cases d’acollida per a
mares i fills.
-PAIDOS

Descripció
-Espai per acollir i escoltar persones soles i famílies, on també se les
acompanya per tal de millorar la seva situació, fomentant la seva
participació en el procés.
-Espais que fomenten la relació entre persones que es troben soles o amb
poca xarxa social.
-Grup de voluntaris professionals del Dret que assessoren en diversos
àmbits com laboral, habitatge, família, penal o civil.
-Punts parroquials i arxiprestals de lliurament d’aliments, roba o productes
d’higiene.
-Serveis d’ajuda econòmica per fer front a les despeses d’aliments, lloguer,
habitacions rellogades, transports, despeses escolars, etc. Sempre va
acompanyada de seguiment social.
-Oberts a la sortida de l’escola, programen activitats formatives i lúdiques.
També disposen de dutxes i llocs per berenar i sopar. Poden recollir als
infants a les escoles i acompanyar-los fins a casa seva.
-Centres d’activitats de lleure i esportives.
-Activitats lúdiques que fomenten l’autonomia personal del jove i
adolescent.
-Desenvolupament educatiu dels infants.

Nombre de llocs
on es fa el projecte
42

16
2
119
6

8

2
4
21

-Suport a les activitats quotidianes de la cura dels nadons (0-3 anys),
millorant la formació de les mares.

17

-Servei assistencial i educatiu a domicili per donar suport a les necessitats
bàsiques.
-Habitatges d’estada temporal per a dones soles i/o amb fills en risc
d’exclusió o en situació de maltractament.
-Centre de seguiment social intensiu i integral a les famílies amb infants
petits.

5
2
1
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Formació i inserció
sociolaboral

Inserció social
penitenciària

Inserció social VIHSIDA

Migració i
codesenvolupament

Salut Mental

-Projectes d’orientació
sociolaboral i recerca
de feina.
-Centres formatius
ocupacionals.
-Centres d’acollida i
d’aprenentatge de
llengua.
-Servei de borsa de
treball i mediació
laboral.
- Centre de formació en
habilitats prelaborals.

-Orientació i informació en la recerca de feina.

22

-Realització de cursos de formació.

34

-Realització de cursos de català i castellà segons diferents nivells
d’aprenentatge.

39

-Recull d’ofertes i oportunitats laborals.

7

-Centrat en els joves, té per objectiu que els joves adquireixin les pautes
bàsiques de l’entorn laboral.

3

-Casa d’acollida per a
dones en procés de
reinserció.
- Pisos compartits
d’inserció social.

-Recurs residencial educatiu de reinserció per a dones.

1

-Habitatges d’estada temporal per a persones ex preses en procés de
reinserció.

5

-Centre residencial per
a persones malaltes de
VIH-Sida.
-Pisos compartits

-Residència on les persones poden refer físicament la seva salut i iniciar
processos de recuperació de l’autonomia.

1

-Habitatges compartits que es nodreixen de persones que han sortit del
centre residencial.

3

-Assessoria jurídica
d’estrangeria
-Codesenvolupament

-Despatx d’atenció individualitzada, informació, assessorament i tramitació
dels permisos a les persones immigrades ateses per Càritas.
-Treball de reforç del teixit associatiu i participatiu dels col·lectius
d’immigrants.

1

-Punts d’atenció i
orientació psicològica.
-Servei d’atenció a
malalts mentals severs

-Equips de psicòlegs que atenent a nivell individual, familiar o grupal. A
més a més, també donen suport als professionals de Càritas.
-Servei ambulatori i a domicili d’atenció individual o grupal.

7

4

1
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Sense llar i Habitatge

Vellesa

Voluntariat

-Pisos compartits per a
adults.
-Centres d’acollida
diürns.
-Centres residencials
per a persones sense
llar.
-Servei de Mediació en
Habitatge.
-Pisos unifamiliars.
-Grups
d’acompanyament
individual de
voluntariat a domicili i
residències.
-Edifici d’habitatges
tutelats.
-Centre de dia.
-Servei de suport a
persones cuidadores.
-Servei de vacances per
a gent gran.
-Serveis d’ajuda a la
llar per a gent gran.
-Unitats de
convivència.
-Espais de relació
grupal.
-Acollida i
incorporació al
voluntariat.
-Dinamització i
acompanyament.
-Formació del
voluntariat.

-Habitatges d’estada temporal per a persones soles o mares amb fills en
situació de vulnerabilitat.
-Espais diürns de suport personal i de serveis com àpats, dutxes, orientació
sanitària, etc.
-Centres residencials d’acompanyament a les persones.

36

-Servei de mediació per renegociar les condicions del préstec hipotecari o
del lloguer en cas de que no s’hi pugui fer front.
-Habitatges de lloguer unifamiliars destinades a famílies o persones soles
amb vulnerabilitat social.
-Voluntariat de visites a persones grans a domicili o residències.

1

-19 apartaments individuals per a persones grans autònomes.

12
2

217
7

1

-Centre per a 40 persones grans amb dependència.
-Grups de famílies cuidadores de persones grans que treballen les seves
inquietuds i dificultats.
-Viatge d’una setmana de vacances per a persones grans en situació
vulnerable.
-Servei a domicili de caràcter assistencial i educatiu.
-30 places en habitatges amb espais propis i comuns que compten amb el
suport professional.
-Grups de persones grans que es troben setmanalment i junt amb voluntaris
que organitzen activitats.
-Realització de sessions informatives.
-Acompanyament al voluntari/a de la diocesana, la parroquial o l’arxiprestal
en la seva tasca d’incorporació i desenvolupament del projecte.
-Oferta de formació de l’Escola de Formació del Voluntariat.

1

1
1
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PROJECTES DE CÀRITAS DEL BISBAT DE GIRONA
Tipus de projecte

Nom del projecte

Acollida i
Acompanyament a
persones

-Punt d’Acollida

-Servei d’Acollida i
Acompanyament

-Projecte Ubuntu.
Accions per la gent gran

-Ser Gran en Dignitat

-Apadrinar 1 Avi

-A prop

Accions per a infància i
adolescència

-Servei d’Intervenció
Educativa (SIE)

-Projecte
d’Acompanyament a
l’Escolaritat (PAE)

Descripció
-És la primera porta d’entrada a la nostra entitat, acollint dignament a les
persones que s’hi apropen cercant una ajuda als seus problemes, atenent les
seves necessitats bàsiques en situacions d’emergència tot orientant
l’assistència envers la promoció.
-Acollim persones que s’adrecen a Càritas sol·licitant ajut. La nostra
intervenció es basa en la relació d’ajuda, i es marca un pla de treball de la
persona/família que ofereix escolta activa, orientació, assessorament i
acompanyament.
-Treball psicosocial en grup per empoderar les persones treballant la seva
autoestima i motivació alhora que es fomenta el treball comunitari.
-S’ofereix acompanyament, escolta, conversa, afecte.. a persones grans en
situació de solitud a través de la visita setmanal de voluntaris a la residència
o al seu domicili amb l’objectiu de millorar la seva autoestima, benestar i
autonomia.
-Posem en relació joves estudiants i persones grans que viuen en
residencies, fomentant la relació intergeneracional a través de les visites
dels joves als centres.
-Projecte d’acompanyament telefònic a persones grans que viuen als seus
domicilis particulars. Són persones amb maca de suport social i emocional,
fet que els comporta patir solitud i aïllament.
-Suport social i educatiu a infants i adolescents que presenten dificultats en
el seu procés escolar i que viuen en un entorn social i/o familiar desfavorit.
Recurs complementari a l’escola que treballa amb els nens/es tant
continguts com actituds i habilitats necessàries per a la millora del seu
procés d’aprenentatge i socialització.
-Suport i acompanyament individualitzat a alumnes en risc d’exclusió social
que cursen Educació Secundària.

Nombre de llocs
on es fa el projecte
11

19

5
22

11

1
21

3
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-Altres projectes:
tallers estudi assistit i
activitats estiu
vinculades al SIE
Accions per a joves

Orientació i Inserció
sociolaboral

Economia Solidària,
empresa d’inserció

Habitatge

-En determinades poblacions s’ofereix activitats lúdiques i formatives
durant l’estiu com a complement al SIE per tal de continuar oferint
acompanyament acadèmic als infants i adolescents a l’estiu.

-S’ofereix suport, acompanyament i eines per desenvolupar-se amb èxit en
la formació post-obligatòria a joves en situació de risc d’exclusió social.
-Noves Estratègies
-S’ofereix orientació i acompanyament a joves d’entre 16 i 35 anys amb
d’Inserció (NEI)
especials dificultats amb la finalitat que assoleixin les competències
necessàries per la seva incorporació al mercat laboral.
-Formació en
-Formació en competències tècniques de base, en context laboral i tutories
Alternança
individualitzades a joves d’entre 17 i 19 anys d’origen immigrant sovint
derivats de l’àrea de suport al jove tutelat i ex-tutelat.
-Servei d’Orientació
-Orientació sociolaboral a persones amb especials dificultats per trobar
sociolaboral (SOL)
feina mitjançant itineraris individuals personalitzats.
-Anem x Feina
-Càpsules formatives tant en habilitats socials i competències transversals
per l’accés al mercat laboral com en competències tècnico-professionals de
diferents oficis (mosso magatzem, atenció client, cambrera pisos...).
-Pretaller en Serveis de -A través del pretaller facilitem formació en serveis de neteja i orientació
Neteja
laboral a dones en exclusió social i es realitzen pràctiques a l’empresa
d’inserció ECOSOL.
-Servei d’Intermediació -Servei d’enllaç entre demandants i ofertants de treball amb la finalitat
Laboral
d’acompanyar cap a la inserció persones que han realitzat itinerari a Càritas.
S’inclou la prospecció d’empreses amb aquesta finalitat. Vinculat a
-Altres: cursos de
l’agència de col·locació i al programa Incorpora.
formació professional.
-Cursos de formació a diferents municipis de la diòcesi impulsats per les
Càritas locals.
-ECOSOL S.L.U.
-Empresa d’inserció de Càritas Diocesana de Girona amb la missió de
facilitar la inserció laboral de persones en risc d’exclusió. Disposa de 3
línies d’activitat fixes: muntatge industrial de bicicletes, neteja i atenció
client i mossos del Centres de Distribució d’Aliments. Forma part del Grup
Èxit a Girona.
-Pisos d’Acolliment
-Habitatge temporal a dones i els seus fills per reorientar la seva situació i
Temporal per la
potenciar la seva autonomia.
Inclusió (PATI)
-Fés +

6

2
5

1

11
7

1

4

2
1 (cobertura
territori diocesà)

2
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Ajuts en espècie

-Pisos de Lloguer
Social
-Servei de Suport en
Deutes Familiars
-Servei d’Aliments

-Centres de Distribució
d’Aliments (CDA)

-Servei de Rober i
botigues Rober

Ajuts econòmics

-Mobles i utensilis de
la llar
-Altres: préstec
material ortopèdic
-Altres: Menjador
social i dutxes per
persones sense llar
-Servei d’Ajuda
econòmica
-Beques Menjador

Servei jurídic

Immigració

-Servei
d’Assessorament per
Immigrats
-Tallers d’Acollida
Lingüística i Cultural
(TALC)
-Servei de traductors i
intèrprets

-Pisos per famílies en situació d’alta vulnerabilitat amb un lloguer social
que els permet garantir del dret de l’habitatge a un baix cost.
-S’orienta i es busquen solucions a persones amb problemes per deutes
personals, sobretot hipotecaris, a conseqüència de la crisi
-Cobertura de necessitats puntuals i molt concretes d’alimentació i higiene.
S’entenen aquestes ajudes com un recurs puntual que forma part d’un pla de
treball més ampli amb la persona/família.
-Projecte de partenariat entre entitats i administració per sumar esforços
com a resposta col·lectiva a persones en situació de pobresa econòmica. Es
faciliten aliments bàsics per cobrir necessitats d’alimentació alhora que es
cerca la corresponsabilitat dels participants amb formació.
-Proporcionem roba de 2a mà a persones amb dificultats econòmiques
gràcies a donacions. En alguns municipis aquest recurs és obert a la
població oferint roba a canvi d’un donatiu simbòlic fomentant la cultura de
la reutilització, el reciclatge i consum responsable.
-Alguns Robers també ofereix servei de mobiliari o parament de la llar on
es recullen, s’intercanvien, es reparen o es venen utensilis a preu simbòlic.
-Cessió de llits per malalts, cadires de rodes, caminadors

3
10
36

10

39

2
4

-S’ofereix menjar calent, dutxa i bugaderia per persones sense llar.

2

-Ajuts puntuals per a cobrir necessitats bàsiques de formació, habitatge,
inserció laboral o salut. És un complement puntual i subsidiari als ajuts
públics. Sempre vinculat al pla de treball del Servei d’Acollida.
-Ajuts puntuals per cobrir beques de menjador per infants de famílies ateses
pel Servei d’Acollida i que es detecta que no tenen atorgada la beca pública
per diferents motius (fora termini, canvi situació econòmica..)
-S’ofereix informació, orientació, assessorament legal i suport jurídic per
resoldre qüestions relacionades amb temes d’estrangeria.

11

-Tenen com objectiu promoure l’acollida dels col·lectius immigrants a la
nostra societat i facilitar la seva inserció mitjançant un recurs formatiu i
d’aprenentatge del català.
-S’ofereix traducció i interpretació en diferents idiomes, en col·laboració
amb altres entitat o administracions.

17

11

8

1
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Altres

-Tallers de Costura

-Espai de trobada i convivència entre diferents cultures, especialment
adreçat a dones, on alhora es treballen habilitats formatives i es fomenta la
pràctica oral del català.
-Servei de préstec de cadires de rodes, caminadors, grues... a malalts denses
recursos

7
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PROJECTES DE CÀRITAS DEL BISBAT DE LLEIDA
Tipus de projecte

Nom del projecte

Acolliment

-Acollida

Accions per la gent gran

-Acompanyament

-Fer companyia a casa a persones soles, desenvolupant activitats de
participació col·lectiva i formatives.

1

-Millora d’habitabilitat i
seguretat en el domicili.

-Oferir l’adequació al domicili dels espai i millorar la seguretat per afavorir
l’estada a la seva llar, evitant l’ingrés a residencia.

1

Accions per a infants i
joves

-ESCLAT Associació
Pare Palau.

-Recolzament tècnic i econòmic a dues Associacions per facilitar
l’acompanyament i ajuts materials a famílies amb fills i reforç escolar
d’infants.

1

Inserció sòcio-laboral

-Voluntariat Vicencià
-Fundació Jaume Rubió
i Rubió.

Habitatge

Descripció

Nombre de llocs
on es fa el projecte
-Espai per acollir, escoltar persones amb tot tipus de problemes i orientar i
27
donar resposta amb suport d’ajuda personalitzada, psico-afectivament i
materialment.

1
-Promoure la creació i establiment d’empreses d’inserció laboral dins el
territori de Catalunya. Desenvolupar projectes de sensibilització i educació
envers el consum de productes reciclats i de segona mà i fomentar la
responsabilitat social empresarial

1

-Troballes Empresa
d’Inserció.

-Crear llocs de treball, per ocupar persones en situació d’exclusió social i
laboral, cercant l’autofinançament dels projectes.
Fomentar una actitud social de consum responsable i solidari.

4

-SAPILA

-Servei d’Acollida Parroquial per facilitar la formació i l’accés al mon
laboral de les persones ateses.

27

-DIDO

-Dispositiu d’Igualtat D’Oportunitats –Treball en Xarxa amb altres entitats
per la formació el foment de l’ocupabilitat.
-Pisos d’acollida temporal(de 3 a 12 mesos) per acollir i ajudar, en el
procés d’integració de les persones immigrants, amb escassos recursos
econòmics.

4

-Habitatges d’Inclusió.

4
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-Pis Pont

-Cessió d’ús d’un pis per passar les nits gent sense sostre.

1

Assessoria Jurídica

-Atenció al fet Migratori

-Cobrir la necessitat d’informació i orientació legal en matèria
d’estrangeria, facilitar l’assessorament jurídic entorn a la situació
administrativa de les persones immigrades que resideixen en el nostre
territori.
-Gestió jurídica i legal feta per professionals en l’àmbit d’estrangeria

1

Atenció a les
toxicomanies
Animació de CCPP

-CECAS

-Facilitar l’espai d’acollida al projecte de la Fundació CECAS

1

-

26

Temporers

-Temporers

-Promoure la vinculació del voluntariat amb les activitats que realitzen de
manera transversal donant assessorament i formació específica .
-Atenció amb la màxima dignitat a les persones que vénen a la nostra
Ciutat i comarca del Segrià per a la campanya de la fruita.

-Assentaments

-Habitatges d’Inclusió

4

-Donar cobertura bàsica a les persones immigrades que viuen a l’aire lliure
en espais ubicats a la zona del Baix Segre, per evitar l’assentament a l’aire
lliure dels temporers que no marxen del territori al finalitzar la campanya
de fruita facilitant acompanyament psico-afectiu i ajuts materials.

2

Acollir i ajudar en el seu procés d’inclusió social a les persones sense
sostre (assentaments) de la zona rural amb escassos recursos econòmics i
socials per recuperar l’autonomia personal i els vincles socials.

2
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PROJECTES DE CÀRITAS DEL BISBAT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Tipus de projecte

Nom del projecte

Descripció

-Espai d’acolliment

-Espai per acollir i escoltar persones amb tot tipus de problemes i orientar la
resposta
-Fer companyia a casa a persones soles a casa o residencies, portar-les al
metge, a comprar...

Acolliment
-Acompanyament
Accions per la gent gran

40

-Local per passar l’estona, trobar-se, xerrar, fer jocs, higiene personal,
rentar la roba...
-Oferta per reforç d’aprenentatges escolars fora de l’escola

2

-Matern infantil

-Amb l’ajuda de professionals es dóna suport a l’exercici de les funcions
parentals i la millora de les relacions materno-filials.

2

-Pro-infància

-Consta d’una ajuda d’alimentació i higiene adreçada a la primera infància
per a famílies amb fills d’ entre 0 i 3 anys, i també per proveir d’ulleres o
audiòfons i material escolar a els nens i nenes fins els 16 anys que els
necessiten. S’entenen com a accions complementàries que ajuden a fixar els
compromisos de millora i ampliació d’oportunitats socioeducatives dels
nens i les nenes marcades en el pla de treball. Obra Social "La Caixa"

-Espai de trobada
-Reforç escolar

Accions per a infants i
joves

Nombre de llocs
on es fa el projecte

5

A tot el territori

-Cursos d'habilitats
laborals.

-Orientació, formació teòrica i pràctica, visites a empreses, per ajudar a la
inserció sòcio-laboral.

-Borsa de treball

-Posar en contacte les persones que busquen feina amb possibles
contractadors majoritàriament per les tasques de la llar i tenir cura de gent
gran o nens.

7

-Taller de costura

-Espai per aprendre a cosir per us propi i per buscar feina

2

-Llar d’acollida

-Casa per acollir dones amb els fills

1
53

3

Inserció sòcio-laboral

Habitatge
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-Pis lloguer social
-Pis lloguer social
-Pensió social
-Alberg
-Pisos compartits

-Pisos gestionats per Càritas
-Pisos lloguer social de Càritas
-10 Places per a dones i homes sols
-Servei d’acollida diürn i nocturn per a persones sense llar
-Habitatge compartit i temporal per a persones soles i/o dones amb fills, on
les persones poden autogestionar-se.

9

Ajuts en espècie

-Rebost d’aliments
-Rober
-Botiga

-Magatzem i donació d’aliments a persones amb necessitats bàsiques
-Magatzem i oferta de roba que prové de donacions
-Botigues on es pot comprar roba donada a preus baixos; serveix per
finançar projectes

40
19
3

Ajuts econòmics

-Ajuda econòmica

-Ajuts per necessitats puntuals amb un seguiment del problema

40

Servei jurídic

-Assessorament jurídic

-Servei de consulta, assessorament, gestió jurídic/legal feta per
professionals (actualment es deriven a Barcelona fins que tinguem servei
propi)

1

Immigració

-CAIF (Centre
d'acollida i formació)

-Tallers, cursets, trobades setmanals, suport... a persones nouvingudes amb
necessitats elementals d’inserció social...

-Suport psicològic

- Accions d’avaluació o consultoria a nens, nenes, adolescents, famílies, de
forma puntual vinculades a necessitats d’orientació i diagnòstic psicològic
davant situacions que incideixen en els processos de desenvolupament i
aprenentatge.

1
1
3

5

A demanda

Suport psicològic
-Tallers terapèutics

-Acció terapèutica continuada i incisiva que té com a objectiu principal
millorar les relacions familiars.
Es realitza amb els familiars directament implicats en la criança i
creixement del nen, nena o adolescent.

13 grups de 8-10
persones
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PROJECTES DE CÀRITAS DEL BISBAT DE SOLSONA
Tipus de projecte

Nom del projecte

Acolliment

-Acollida

Accions per la gent gran

-No deixem sols els
nostres Avis.

-ACTIVA’T A CASA

Accions per a infants

-Activitats de Lleure.
-Infància Integradora
-Reforç escolar

-Material Escolar.
-APADRINA UN NEN

Descripció
-Acollida a persones que presenten diferents problemàtiques. Escoltar-los.
Detectar la necessitat real i oferir ajudes d’emergència si es valora
convenient.
-Fer companyia a casa a persones soles, portar-les al metge, a fer gestions, a
comprar...
- Per Sant Jordi portar una Rosa als avis que viuen sols a casa.
- Activitats d’animació a les Residencies i/o Centres de Dia: Tertúlies, curs
de memòria,.. I celebrar les Festes Populars: Sant Jordi, Carnestoltes, Nadal,
Reis,...
- Projecte pilot que es du a terme conjuntament amb altres entitats a traves
del qual els nois de 3r. I 4art de ESO acompanyats de un voluntari de
Càritas van a passar una estona a casa dels avis i els porten diferents jocs
per activar la memòria, el càlcul, la observació. Fomenta la relació entre
avis i joves.
- Activitats de lleure dins i fora de Càritas (Casals, excursions, Tallers de
dansa, Teatre o manualitats,..)
- Beques per accedir a activitats extraescolars (futbol, natació, gimnàstica
rítmica,..) que li ofereixin al nen una relació social normalitzada.
-Classes de reforç escolar per al nens que ho necessitin i ens vinguin
derivats de la Escola.
-Suport Psicològic pels nens que necessiten corregir algun hàbit o conducta
o presenten alguna problemàtica concreta.
-Escola de Pares.
-Fomentar la Cultura i les Festes Populars (Sant Jordi, Caga tió, Reis)
-Felicitació de Nadal per Càritas o per alguna entitat que ho demani.
-Biblioteca
-Suport econòmic per a la compra de Material escolar i llibres.
-Projecte conjunt amb altres entitat per tal que els nens comptin amb tot el
necessari per al seu bon aprenentatge.

Nombre de llocs
on es fa el projecte
21

14
2
16

1

9
2
12
3
4
12
3
5
14
1
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-Família i Escola

Inserció sòcio-laboral

-DE CAMINO HACIA
EL EMPLEO
-REFORMA’T

Habitatge

-Cervera la Segarra Acull
-Alberg

-Assessorament legal

Ajuts en espècie

-Banc d’aliments
-Rober
-Botigues
-Mobles i utensilis

Família

-Ajudes amb seguiment
-Fons Solidari Diocesà

-Suport i assessorament social i psicològic a famílies amb nens petits, a
través de sessions en grup i/o individuals.
-Es treballen les habilitats socials, millora de l’aprenentatge, adaptació
escolar, saber fer front als conflictes, empatia, autoestima, adaptació... des
de l’àrea educativa i psicològica.
-Servei de Intermediació i Orientació laboral.
-Accions Formatives (manipulador d’aliments, portar toro,...)
-Cursos (Dependenta, mosso de magatzem, electromecànica, jardineria...)
-Espai formatiu a partir del manteniment i rehabilitació de un parc de la
Ciutat. El curs es realitza amb col·laboració amb l’ajuntament i la major
part dels participants son joves de 16 a 35 anys amb interessos i
motivacions per la jardineria, electricitat, construcció,...
-Pis d’acollida temporal(de 3 a 12 mesos) per persones que necessiten
suport social: Dones maltractades, famílies desnonades, recuperació desprès
de superar una adició.
-Ofereixen serveis de dutxa, menjar, canvi de roba i dormir de 1 a 3 nits a
les persones que van de pas.
-Ofereix servei de dutxa a persones del poble que no disposen de aigua o de
aigua calenta a casa seva.
-Servei d’assessorament legal, gestió i negociació amb els bancs a famílies
que s’han vist atrapades per la seva hipoteca.
-Magatzem i donació d’aliments a persones amb necessitats bàsiques. Amb
coordinació amb els ajuntaments i Consell Comarcal .
-Magatzem i oferta de roba que prové de donacions.
-Botigues on es pot comprar roba donada a preus baixos; serveix per
finançar projectes
-Espai on es recullen, s’intercanvien, es reparen o es venen utensilis a preu
simbòlics.
-Ajuts per necessitats puntuals amb un seguiment del problema.
-Ajuts per a famílies amb pocs recursos sòcio – econòmics que no poden fer
front a necessitats bàsiques.

3

5
1
2
1

1

3
1
Servei de la
diocesana per a les
C.P. que ho
sol·licitin
9
4
9
3
8
Fons de la
diocesana per a les
C.P. que ho
necessitin.
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-Pla d’Ajuda Social

-Ajudes per a famílies “normalitzades” que no havien acudit mai a Càritas i
que degut a la crisis econòmica han perdut el lloc de treball i no poden fer
front a les necessitats bàsiques de lloguer, hipoteca, subministraments i/o
alimentació. Sempre que és possible fan alguna contraprestació.

-Grupets de tertúlia

-Organitzen un cop al mes trobades de unes 15 persones entre la
Treb.Social, voluntàries i persones que estem ajudant amb aliments o altres,
per parlar sobre que podem fer per gastar menys en el rebut del gas, de la
llum, en la compra...

Fons de la
diocesana per a les
C.P. que ho
sol·licitin.

1

-Perruqueria solidaria

-Ofereix servei de tallat de cabells per a persones sense recursos econòmics.

1

Drogodependents

-Suport a
Drogodependents

-Dona suport a les persones drogodependents i a les seves famílies i ajudes
alimentaries a un alberg que actua com a comunitat terapèutica.

1

Immigració

-Classes de llengua i
Cultura.
-Curs formatiu.

-Oferir classes de català i/o castellà segons nivell, adaptades als seus horaris
i necessitats.
-Curs per afavorir la integració sociolaboral dels nouvinguts ( trobades
setmanals, xerrades sobre diferents temes,...)
-Consulta, assessorament i gestió jurídica legal amb advocada..
-Un grup de tres voluntàries es troben un cop a la setmana amb sis noies
provinents de diferents països per parlar sobre temes quotidians en català.

6

-Gestió d’horts on col·laboren persones ateses per Càritas

2

-Assessorament Legal.
-Grup de conversa

Altres

-Horts Socials

4
2
1
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PROJECTES CÀRITAS DIOCESANA DE TARRAGONA
Tipus de projecte

Nom del projecte

Descripció

Nombre de llocs on
es fa el projecte

-Acollida i
acompanyament

-L’acollida és la primera de les atencions que fa Càritas. S’escolta a la persona i A totes les Càritas
s’orienta i acompanya en tota la seva situació per poder-la derivar al projecte més Parroquials. 104
adient per a la seva demanda.
Càritas Parroquials.

-Necessitats bàsiques

-Dóna cobertura a les mancances més urgents de la persona: alimentació,
habitatge, subministraments, pensions, farmàcia, mobiliari...

-Servei de
Distribució
d’Aliments
(SDA)

-Servei de Distribució d’Aliments a l’estil d’un “supermercat”. Els participants

A totes les Càritas
Parroquials. 104
Càritas Parroquials.

tenen la llibertat d’escollir els aliments, un cop valorada la seva necessitat
amb uns barems socials i econòmics, a través d’uns punts que se’ls dóna 34 SDA a tota la
acompanyats sempre de l’assessorament dels voluntaris. La finalitat Diòcesi
principal és cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació per tal de fomentar un
consum responsable, saludable i reforçar l'empoderament de les famílies. El
projecte té una doble vessant: promocional i educativa, ja que es basa en la
dignificació de la forma d'oferir l'ajut alimentari.

Acollida i
Acompanyament

-Sopa de Lletres

Tallers formatius amb l’objectiu de fomentar l'adquisició d'hàbits saludables i de Realitzats als SDA
competències en la gestió de la llar. El projecte va comptar al 2013 amb el de Salou, El
finançament de la Fundació Marató de TV3.
Vendrell, Cambrils,
Torredembarra,
Reus (St. Bernat
Calbó), Tarragona
(Torreforta, St. Pere
i St. Pau, St.
Fructuós)
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-Filigrana

-Proporciona roba de segona mà en bon ús, així com roba de la llar, mobiliari
infantil i complements de tot tipus. Les persones poden adquirir la roba o els
complements que necessitin a un preu simbòlic en els robers a l’estil d’una “petita
botiga”.

14 Robers
Filigrana
(Tarragona,
Reus,
Montblanc, Sta
Coloma de
Queralt, Valls,
El Vendrell,
L’Arboç,
Cambrils,
Creixell, Salou,
Torredembarra i
Constantí)

-Menjadors Socials

-Ofereixen àpats calents, servei d’higiene personal, bugaderia i roba a més d’un
espai de descans i de relació social.

3 Menjadors
Socials
(Tarragona, Reus
i Montblanc)

-Beques Menjador
-Renda Mínima
(PIRMI)

Promoció, Formació i
Ocupació

-Orientació Laboral
(ORLA)
-Cursos de Formació

Promoció, Formació i
Ocupació

-Curs de Formació de
la Dona

-Cobrir l’import de les beques menjador a aquelles famílies que no tenen accés al
A tota la Diòcesi
servei. Projecte amb Càritas Catalunya.
-Renda Mínima d’Inserció, gestionada pels departaments de Treball i Acció social i Servei a
ciutadania de al Generalitat. És un recurs que fomenta l’autonomia per a Tarragona i Reus
persones que pateixen greus dificultats de subsistència. Càritas fa
l’acompanyament i seguiment de les persones que s’hi poden acollir.
-Assessorar els participants en l’elaboració del seu perfil laboral per tal Servei a Tarragona,
d’optimitzar la seva recerca de feina. Evitar l’exclusió del mercat de treball i oferir Reus, Valls i El
un servei d’intermediació
Vendrell
-Cursos bàsics en diferents disciplines. Obrir camins per evitar l’exclusió del Servei a Reus,
mercat laboral.
Valls, Vendrell,
Tarragona
-Promocionar les dones a partir de l’alfabetització i oferir un espai terapèutic per
millorar la seva autoestima dins el nucli familiar i en la societat.

Servei a Torreforta,
Sant Pere i Sant
Pau, Sant Salvador
i Càritas
Interparroquial de
Tarragona
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Promoció, Formació i
Ocupació

-Horts Socials Ecològics

en risc d’exclusió social a través de la producció i treball de l’hort social ecològic.
Cada família té adjudicada una parcel·la, durant dos anys, que només està
destinada a l'autoconsum.
És un projecte cooparticipatiu amb el Departament de Benestar Social del Consell
Comarcal de la Conca de Barberà, Serveis Socials de l’Ajuntament de Montblanc,
Associació Xicòria i la col·laboració del Departament d’Agricultura.
-Som-hi tots i Sortim

Infància i Joventut

-Reforç escolar

Gent Gran

-Som-hi tots és un centre que ofereix un espai educatiu integral i de reforç escolar
per contribuir a detectar i prevenir situacions de risc social.
-Sortim és un espai d’educació al carrer. Pretén fomentar la continuïtat en la
formació dels infants i adolescents amb alts índexs d’absentisme escolar.
-Atendre i donar suport als infants.

13 Parcel·les
destinades a
horts socials
Ecològics a
Montblanc

Servei a Tarragona

Servei a Falset

-Llet i farinetes

-Acull mares joves amb mancances econòmiques, socials i afectives. Reben llet i Servei a Reus
farinetes, sota prescripció mèdica per a la correcta alimentació del nadó. A més,
es procura atendre també les seves necessitats emocionals i humanes.

-Suport Pedagògic

-Espai de reforç escolar per a infants. Ludoteca i aprenentatge d’informàtica.

-Ara al teu costat

-Acompanyar la persona gran per alleugerar els sentiments d’angoixa i tristesa. El
Servei a Tarragona
voluntari l’ajuda a sortir del domicili, anar al metge o fer gestions diverses.
-A petició de Serveis Socials del Consell Comarcal del Priorat, Càritas va formar un Servei a Falset
grup de voluntaris/es per dur a terme la tasca d’acompanyament a la gent gran o fer
companyia als avis.

-Acompanyament i
visites a residència
-Visites a residències
d’avis
 Bonanit
Persones sense
sostre

-Projecte que es basa en millorar l'economia domèstica de famílies vulnerables o

Servei a Reus

-Acompanyar als avis i compartir estones amb ells.
Servei a Belianes
-Servei d’atenció a les persones sense sostre. Durant els mesos de novembre a l’abril Servei a Tarragona
es dóna allotjament a dues pensions de la ciutat. També hi ha la Casa Sant Auguri
que dóna allotjament durant tot l’any menys el mes d’agost.
-Proporcionar la primera assistència a les persones sense llar. Se’ls dóna atenció,
informació i assistència.

Drogodependències

 Atencions a les
persones sense
sostre
 Centre Català de
Solidaritat CECAS

Migració

 Servei de Migració

-Servei especialitzat en el suport als immigrants en tot el seu procés de Servei a tota la
regularització i que arriben derivats de les Càritas Parroquials. Es dóna atenció Diòcesi
global i acompanyament.

A totes les Càritas
Parròquies. 104
Càritas Parroquials
-Atenció a persones amb addicció. Dos projectes: l’ambulatori destinat a Servei a Tarragona
persones que no necessiten internament i el residencial per als que requereixen un
procés de desintoxicació i deshabituació.
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Habitatge

Judicial

Empreses amb Cor

 Habitatge

 Assessorament
Extrajudicial

-Des de Càritas Diocesana s’ha posat en marxa el Projecte d’Habitatge Inclusiu
basat en un acompanyament individualitzat dels participants per tal d’impulsar el
seu desenvolupament integral d’acord amb el Model d’Acció Social de Càritas.
Es pretén potenciar les seves capacitats i qualitats per afavorir la seva integració
social.
D’altra banda, diverses Càritas del territori disposen de recursos temporals
d’allotjament dirigits a diferents perfils de participants.

Diversos
habitatges a Reus,
Valls i Salou.
Diversos habitatges
gestionats per
Serveis Diocesans
de Tarragona

-Projecte de col·laboració amb els Col·legis d’Advocats de Reus i Tarragona, que Servei a
dóna assessorament extrajudicial en les diferents àrees del dret en els casos que no Tarragona i Reus
estan coberts pels serveis públics. Els participants venen derivats de les Càritas
Parroquials o d’altres projectes de l’entitat.
-Projecte en procés que s’està començant a implantar
A tota la Diòcesi
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PROJECTES DE CÀRITAS DEL BISBAT DE TERRASSA
Programa.

Nom del projecte

Acollida i
acompanyament

- Espais d’acollida

- Espai d’escolta per a les persones que es dirigeixen als nostres serveis
amb tot tipus de problemes per cercar, conjuntament, la millor resposta.

Ajuts a les necessitats
bàsiques

- Rebost d’aliments
- Rober
- Préstec tècnic a
malalts
-Ajuda econòmica
-Reforç escolar
- Espai familiar
d’acompanyament a la
criança
- Matern infantil

- Magatzem i donació d’aliments a persones amb necessitats bàsiques
- Magatzem i oferta de roba que prové de donacions
-Servei de préstec de cadires de rodes, caminadors, grues... a malalts denses
recursos
- Ajuts per necessitats puntuals amb un seguiment de la situació
- Oferta per reforç d’aprenentatges escolars fora de l’escola
- Facilitar un espai formatiu sobre la funció materna a dones en situació de
risc d’exclusió social, a partir d’activitats i xerrades.

Ajuts econòmics
Família i infància

Formació i Inserció
sòcio-laboral

Descripció

- Espai d’atenció i suport a la família, a partir d’un treball continuat i d’alta
intensitat amb la mare i l’infant de 0 a 3 anys. Es un projecte de prevenció i
s’intenta involucrar al pare sempre que és possible.
- Suport psicològic
- Atenció psicològica individual a nens i a famílies.
- Cursos de llengua
- Formació en la llengua catalana i castellana, coneixement de l’entorn. Es
fan grups de diferents nivells.
- Vivim aquí som
- Espai formatiu en la llengua, en l’entorn i en habilitats laborals dirigit a
d’aquí
joves immigrants que no han pogut cursar o no han acabat els estudis
reglats.
- Formació laboral
- Formació laboral bàsica en servei domèstic, atenció a persones amb
inicial
dependència, en manteniment de la llar i jardineria.
- Borsa i mediació
- Recepció d’oferta de feines afavorint una inserció laboral digne i sempre
laboral
que és possible amb contracte.
- Formació en habilitats - Tallers amb l’objectiu de poder realitzar aprenentatge laboral i una
pre-laborals
formació més específica. Aprendre amb la pràctica.
- Taller de recerca de
- Espai formatiu, específic per l’acompanyament en la recerca de feina.
feina
Aprenentatge d’eines per facilitar la recerca de feina
- Autocandidatura
- Acompanyament i suport individual en el procés de recerca de feina.

Nombre de llocs
on es fa el projecte
12

69
7
1
8
9
2

2
6
11
1

6
4
6
2
1
Pàg. 20/28

Habitatge

- Pisos compartits per
dones amb nens
- Pisos compartits per
homes
- Acollida persones
sense llar
- Gestió de pisos
socials

Accions per la gent gran

- Tramat de vida
- Acompanyament
- Servei d’ajut a la llar
- Padrinatge

Acollida i relació grupal
Inserció social VIH

Acollida i relació
grupal
- SARA
- Pisos compartits
- Terranova

Altres

- Gestió d’horts

- Pisos compartits d’acollida temporal per mares soles amb nens que no
tenen habitatge i necessiten suport social
- Pisos compartits d’acollida temporal per homes que necessiten suport i
estan en risc d’exclusió social o estan en procés per sortir de la situació
d’exclusió social.
- Servei d’esmorzar i dutxes pel mati. Menjador social.

4

- Pisos de lloguer social per famílies amb dificultats ateses per Càritas.
Pisos de la Fundació habitatge social, pisos de donacions directament al
territori, pisos cedits per lloguer social
- Espais de relació grupal per a gent gran. Es realitzen activitats d’oci, joc,
gimnàstica, memòria. Potencia la relació personal i de xarxa.
- Servei d’acompanyament a persones grans soles.
- Servei d’ajut a llar a persones soles que no son totalment autònomes amb
l’objectiu d’allargar la seva estada al domicili
- Acompanyament a persones soles a domicili o a residència per part de
joves, per fomentar la relació intergeneracional
- Espais de relació entre grups amb problemàtiques semblants, per tal de
fomentar la relació d’ajuda, la xarxa i la relació personal.
- Centre Residencial per persones sense xarxa familiar, sense recursos i amb
VIH.
- Pisos compartits per persones que han passat pel Centre Residencial i ja
poden fer una vida més independent i autònoma però amb suport.
- Projecte pre-laboral i d’ocupabilitat de jardineria per les persones residents
al Centre SARA.
- Gestió d’horts lligats a diferents projectes i serveis on hi participen
persones ateses per Càritas.

24

2

7

8
2
1
1
7
1
3
1
4
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PROJECTES DE CÀRITAS DEL BISBAT DE TORTOSA
Tipus de projecte

Nom del projecte

Descripció

Nombre de llocs
on es fa el projecte
5

Acollida i
acompanyament

Acollides parroquials

A Càritas acollim a totes aquelles persones que acudeixen en busca
d’ajuda. Volem oferir un tracte proper, amorós, suau en el tracte,
discret en les formes. Que valori la persona dient-li sense paraules
que si pot comptar i que vegi clarament que el volem ajudar a seguir
lluitant per que recuperi el protagonisme de la seva vida

Acollida i
acompanyament

Projecte ARCE

És un projecte desenvolupat a la Càritas Interparroquial de Tortosa. El seu
objectiu, tal com indiquen les seves sigles, és donar aquest toc de calidesa
en el procés d’acompanyament de persones amb dificultats i empoderarles
per seguir treballant per la seva recuperació. Està dirigit principalment
a persones que mai havien necessitat ajuda, que tenien feina estable i que
per diversos motius s’han quedat a l’atur i sense possibilitats.

1

Aliments

Repartiment d’aliments

El projecte d’aliments té per objectiu ajudar a cobrir, de forma
subsidiària, necessitats d’alimentació i higiene tot fomentant un
consum responsable, saludable i econòmicament sostenible. Entenem
aquestes ajudes com un recurs subsidiari, de caràcter temporal i que
forma part d’un pla de treball més ampli amb la persona o família.

28

Aliments

Menjadors socials

El projecte de menjadors, té per objectiu ajudar a cobrir, de forma
subsidiària, necessitats d’alimentació a aquelles persones amb més
problemes, oferint-los a més d’un menjar saludable, un tracte proper
i amorós. Entenem aquestes ajudes com un recurs subsidiari, de
caràcter temporal i que forma part d’un pla de treball més ampli
amb la persona o família

4

Roba

Robers

És un servei que recicla la roba de segona mà i té com a principal
objectiu proporcionar roba a persones amb dificultats econòmiques
gràcies a donacions desinteressades, tot apostant per la cultura de la
reutilització, el reciclatge i el consum responsable.

20
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Roba

Botigues de roba

Actualment alguns dels robers de Càritas funcionen com a Botigues,
on es proporciona roba a canvi d’un import simbòlic, fet que
normalitza i dignifica el lliurament de la roba de segona mà.

10

Infants i Joves

Infància

Els infants formen part dels col·lectius més desprotegits i amb més risc
de sofrir les conseqüències de la pobresa. Des d’aquest programa es
dona orientació a les famílies per tal d’accedir a recursos comunitaris
de caire educatiu i sanitari a més de proporcionar ajudes per atendre
a necessitats bàsiques d’alimentació, medicaments, educació i vestit

1

Infants i Joves

Recolzament escolar

Càritas ajuda a infants i adolescents de famílies amb dificultats per
poder fer front a les necessites educatives que no poden cobrir
pels seus propis mitjans i que són de vital importància per tal de
completar amb condicions la seva formació acadèmica. Es realitzen
grups de reforç, ajudes en materials escolars i beques de menjadors

6

Atenció a la gent gran

Gent Gran

Els voluntaris de Càritas es preocupen de visitar a la gent gran que
es troba sola, visitant-los tant a domicili com al centres de salut o
residència i procuren donar-los-hi ànims, i fent que no es sentin sols.

12

Família

La família es la clau

Es busca facilitar un acompanyament individualitzat per nucli familiar on es
creïn espais d'aprenentatge i suport mutu.
El que es pretén amb aquest acompanyament és que cada família pugui
extreure de si mateixa tot el seu potencial per generar un procés de canvi o
millora en algunes d'aquestes àrees: (laboral, de comunicació familiar i
desenvolupament d'habilitats socials, gestió de l'economia familiar i
alimentació saludable, i cura de la salut integral del nucli familiar.)

2

Drogodependències

CECAS

Derivació de persones sense recursos al centre del CECAS

32

Promoció de la dona

Clara

Càritas Diocesana de Tortosa dona servei d’atenció psicològica
a dones que es troben en situació o risc d’exclusió social.
Es tracta d’acompanyar processos individuals i grupals que busquen
l’enfortiment de les seves formes de vida, generant processos de
participació cada cop més conscients i crítics en el desenvolupament
de la seva vida diària. Una psicòloga contractada pels Serveis
Diocesans, es l’encarregada de portar endavant aquest projecte, amb
l’ajuda de diversos voluntaris de les localitats on es porta a terme.

4
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Inserció Laboral

Mobles

Càritas Interparroquial de Tortosa porta endavant un projecte de
reutilització de mobles que serveix per facilitar l’accés a mobiliari a
aquelles persones amb manca de recursos i per altra banda donar
accés al món laboral a persones amb dificultat per inserir-s’hi.

1

Inserció Laboral

Taller de cosí

Com a concreció dels processos d’acompanyament portats a terme
des de Càritas, neix aquest projecte de taller de cosir. La inquietud
de les persones participants en altres programes de Càritas, va
promoure la creació d’aquest projecte que ajuda a posar de relleu
les potencialitats dels participants i a la incorporació al món laboral.

2

Sense sostre

Sense sostre

Les persones sense sostre troben en Càritas un espai d’atenció
especial, que no només els ajuda a cobri les seves necessitats
bàsiques d’alimentació, vestit, higiene, ... sinó que troben una mirada
amorosa que veu en el seu rostre el mateix rostre de Jesús.

25

Presons

Presons

Durant aquest any 2012 la Pastoral Penitenciaria s’ha incorporat
a Càritas Diocesana. La seva missió és estar al costat dels presos i
de les seves famílies durant aquests moments difícils. Actualment es
realitzen visites a presos de les presons de Tarragona, Albocàsser i
Lleida a més a més del treball de formació i sensibilització que es
porta a terme amb voluntaris

5

Immigració

Vivim

El projecte Vivim es un projecte destinat a facilitar la integració de la
població immigrada amb escassos recursos. A partir de 5 vivendes
existents en el casc antic de Tortosa, la Càritas Interparroquial va
engegar aquest projecte que dona habitatge de manera temporal
a persones procedents de diferents països. Durant el temps que
resideixen en aquest pisos de lloguer baix, se’ls ajuda en la recerca
de feina i l’accés als serveis públics als que tenen dret.

1

Sensibilització i
participació

Sensibilització i
participació

Des d’aquest programa es promouen i desenvolupen tota una sèrie
d’accions per donar conèixer les situacions d’injustícia, sensibilitzar
enfront les situacions d’exclusió i convidar a les persones a participant
en la construcció d’un món millor.

22
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PROJECTES DE CÀRITAS DEL BISBAT D’URGELL
Tipus de projecte

Nom del projecte

Descripció

Nombre de llocs
on es fa el projecte
2

Formació i inserció
sociolaboral

- Activa’t

- Projecte en que treballem a través dels Itineraris personals d’inserció la
millora de l’ocupabilitat de les persones a través de la formació i
habilitats socials i com a objectiu final la inserció.

- Llengua i cultura

- Projecte de voluntariat social en que és treballa amb immigrants
majoritàriament, el coneixement de la llengua i cultura catalana i en
alguns casos l’espanyol.

- Aula de suport

- Aprenentatge d’habilitats socials, laborals i d’un ofici (jardineria) amb
joves amb disminució psíquica lleu o risc d’exclusió social.

1

- Unitat
d’Escolarització
compartida

- Nois i noies que per problemes conductuals, d’assistència, risc
d’exclusió social o d’aprenentatge no poden cursar l’ESO als seus
instituts. L’objectiu principal és l’obtenció de l’ESO.

1

- PVS de reforç
educatiu

- Adreçat a nens i joves de 6 a16 anys en que es realitzen activitats de
reforç escolar i treball d’habilitats socials.

4

- Casal estiu

- Casal d’estiu adreçat a nens i nenes de 5 a 14 anys en que és treballa
reforç escolar, habilitats socials i educació en el lleure.

1

- Ajudes escolars

- Línia d’ajuts econòmics adreçats a infants i joves escolaritzats: llibres,
material escolar i menjador.

12

- Suport familiar

- Projecte de suport familiar a adults i joves. El suport és social,
psicològic i espiritual.

3

- PVS acompanyament

- Grups de voluntaris que es desplacen a les residències per participar en
activitats i acompanyament als avis en el seu temps lliure.

2

2

Infància i joventut

Suport
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Acollida

Distribució d’aliments
Roba

- PVS assessorament
legal

- Assessorament legal en aspectes administratius, laborals, regularització
de documentació. Adreçat a gent autòctona i immigrant.

1

- Servei d’atencions

- Servei d’acollida i acompanyament de les persones.

8

- Servei ajudes

- Servei d’ajudes econòmiques per cobrir necessitats bàsiques (habitatge,
subministraments, salut...). Servei d’ajudes en espècie: roba i aliments.

8

- Servei de transeünts
-Xarxa de centres
distribuïdors
-Xarxa de Robers

- Servei de dormir 1 nit i1àpat (hostals de la zona) per la gent de pas.
- Punts de repartiment d’aliments en diferents Càritas Parroquials.

11
12

-

Robers parroquials on es fa tria de roba i entrega

11

-Xarxa de recollida

-

Contenidors de roba repartits per tot el territori i punts de recollida
en Càritas Parroquials.

34

-Grapats

-

Botiga de roba de segona mà i productes de comerç just.

1
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PROJECTES DE CÀRITAS DEL BISBAT DE VIC
Tipus de projecte

Nom del projecte

Acolliment

-Espai d’acolliment

Accions per la gent gran

-Acompanyament
-Necessitats amagades
-Espai de trobada

Accions per a infants i
joves

-Aprèn disfrutant
-Reforç escolar

Inserció sòcio-laboral

Habitatge

-Avancem, Atenin-se,
Activa’t, Horticultura,
Aprendre oficis,
Atenció sòcio-sanitària,
Empreses amb cor..
-Llar d’acolliment
-Pis de pas
-Alberg

Ajuts en espècie

-Rebost d’aliments
-Menjador Social
-Rober
-Botiga
-Mobles i utensilis

Ajuts econòmics

-Microcrèdits

Descripció
- Espai per acollir i escoltar persones amb tot tipus de problemes i orientar
la resposta
-Fer companyia a casa a persones soles, portar-les al metge, a comprar...
-Recerca de famílies o persones a qui costa venir a demanar ajuda.
-Local per passar l’estona, trobar-se, xerrar, fer jocs, higiene personal,
rentar la roba...
-Oferta per a infants de 4-16 anys per participar en qualsevol activitat
extraescolar
-Oferta per reforç d’aprenentatges escolars fora de l’escola

Nombre de llocs
on es fa el projecte
32
10
1
2

8
10

-Molts i diferents projectes d’acompanyament, orientació, formació teòrica i
pràctica, visites a empreses, per ajudar a la inserció sòcio-laboral.

5

-Casa per acollir dones maltractades que han de marxar de casa amb els fills
-Pisos d’acollida temporal(de 3 a 12 mesos) per persones que necessiten
suport social
-Edifici per passar les nits gent sense sostre

1
4

-Magatzem i donació d’aliments a persones amb necessitats bàsiques
-Servei de dinar diari al menjador de Càritas
-Magatzem i oferta de roba que prové de donacions
-Botigues on es pot comprar roba donada a preus baixos; serveix per
finançar projectes
-Espai on es recullen, s’intercanvien, es reparen o es venen utensilis a preu
simbòlic.
-Oferta d’ajut econòmic amb pacte de retorn a termini (retorn amb diners o
hores de feina)

38
1
29
3

1

5
4
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-Ajuda econòmica

-Ajuts per necessitats puntuals amb un seguiment del problema

10

Servei jurídic

-Assessorament jurídic

-Servei de consulta, assessorament, gestió jurídico/legal feta per
professionals

4

Immigració

-Aprenem la llengua,
Parelles d’acolliment,
Alfabetització...

-Tallers, cursets, trobades setmanals, suport... a persones nouvingudes amb
necessitats elementals d’inserció social...

12

Altres

-Horts Socials
-Préstec tècnic a
malalts

-Gestió d’horts on col·laboren persones ateses per Càritas
-Servei de préstec de cadires de rodes, caminadors, grues... a malalts denses
recursos

7
1
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