
  MEMÒRIA SOCIAL 2016

Sant Feliu de Llobregat
Diocesana de 

SIGUES PART
de la solució contra la pobresa

PER QUÈ FER-SE DE CÀRITAS? 

L’acció de Càritas és possible gràcies a la col·laboració desinteressada 
de moltes persones.

FER-SE de Càritas és un gest de solidaritat que implica un compromís 
i una aposta per una societat més justa. 

La teva col·laboració anirà destinada als programes d’Acollida i 
Acompanyament, Infància, Formació i Inserció Laboral, Cobertura de 
Necessitats Bàsiques i Sense Llar i Habitatge, que Càritas Diocesana 
de Sant Feliu de Llobregat porta a terme a la zona del Baix Llobregat, 
el Garraf, l’Alt Penedès i part de l’Anoia.

Gràcies per SER PART de la solució contra la pobresa.

Col·labora amb nosaltres:

FES UN DONATIU O FES-TE SOCI

SIGUES VOLUNTARI DE CÀRITAS

 la Caixa: ES65-2100-5000-58-0200042738

DEIXA UN LLEGAT O HERÈNCIA

FES-HO COM A ENTITAT O EMPRESA

itassantfeliu.cat/festedecaritascarEntra a:

C/ d’Armenteres, 35
08980  Sant Feliu de Llobregat

Tel. 93 652 57 70
www.caritassantfeliu.cat
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EDAT

PERSONES 2016

MISSIÓ

Acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat, 
perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral, des 
del compromís de la comunitat cristiana. Inclou l’acció social, la sensibi-
lització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia amb fets 
i paraules per aconseguir un món més just i solidari.

Així doncs, des de Càritas volem aconseguir construir entre tots un món 
en el qual els béns de la terra siguin compartits per tota la humanitat:

• Des de la dignitat de la persona: al servei dels més pobres, sense 
distinció de religió o d’origen cultural o ètnic a fi que esdevinguin 
actors i subjectes de la seva pròpia història.

• Des del treball per la justícia social: lluitant contra la pobresa, l’ex-
clusió, la intolerància, la discriminació i tota forma de violació dels 
drets humans.

• Des de la solidaritat i el compartir fratern: perquè tothom sigui veri-

tablement responsable de tothom.



PROGRAMES

RECURSOS GESTIONATS

FONTS PRIVADES
82%

FONTS PÚBLIQUES
18%

ADMINISTRACIÓ
5%

ACCIÓ SOCIAL
94%

COMUNICACIÓ
1%

SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ
“sensibilitzar per educar en valors que promoguin la solidaritat i 
la consciència ecològica com a estil de vida per transformar la 

societat.” 

“Més de 45 aparicions en 
mitjans de comunicació durant 

el 2016.”
“Comunicar per mostrar 

l’esperança dels que 
confien en nosaltres, 
que volen fer possible 

un altre model de 
societat, on la justícia i 

la dignitat de les 
persones sigui el més 

important.”

Atenció a les 
persones

Cobertura 
necessitats 
bàsiques

9% 3%21%21%12% 34%
Infància Formació

 i Inserció
laboral

Sense llar 
Habitatge 

social

Voluntariat

Distribució de la inversió en Acció SocialCOMPROMESOS AMB CÀRITAS

“L’acció que Càritas Diocesana és 
possible gràcies al suport de 

socis, col·laboradors, empreses i 
entitats.”

ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT

“Escoltem, orientem i 
acompanyem perquè les 

persones  visquin de manera 
digna i autònoma.”

SUPORT MATERNOINFANTIL

28 Participants

REFORÇOS EDUCATIUS

193 Nenes  i nens

AULA JOVE

19 Adolescents

SUPORT PSICOLÒGIC A 
GRUPS DE MARES I PARES

50 Participants

“Atenem infants i joves, 
en el seu procés 
socioeducatiu.”

INFÀNCIA

“38 punts d’acollida”
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4 Cursos d’informàtica per a 
la recerca de feina.

1 Curs d’atenció a persones 
dependents en domicilis.

1 Curs de neteja.

1 Taller de competències 
transversals.

1 Edició de càpsules de 
recerca de feina.

5 CAIF. Classes d’alfabetitza-
ció i llengua.

Servei d’intermediació labo-
ral.

“Des del Programa de Formació 
i inserció sociolaboral s’han 

atès 417 persones.”

·

PERSONES SENSE LLAR

441 
persones

acollides

Vilanova i la Geltrú

El Prat de Llobregat

Molins de Rei

Vilafranca del Penedès
(2 pisos i C.A. Abraham)

Gelida

Sant Climent de Llobregat

4

3

19

376

28

11

Persones Equipaments

“Des de Càritas Diocesana i des de les 
Càritas parroquials, s’intenta donar 

resposta a la situació de les persones 
sense llar.”

42
 pisos

36 
fam

ílie
s

126 beneficiaris

6 
persones soles

HABITATGE SOCIAL

“Els pisos 
gestionats  per 
Càritas faciliten 
resoldre el 
problema de no 
tenir un 
habitatge 
digne”

SUPORT A
LES NECESSITATS BÀSIQUES

26
Punts de distribució 
d’aliments

Serveis de 
distribució de roba 19

Ajudes a través del
programa Proinfància 382

Beneficiaris de les 
ajudes econòmiques 1.044

L’acció de Càritas es centra 
en promoure i acompanyar, 

amb la persona com a 
protagonista, i des del 
diàleg entre subjectes.

VOLUNTARIAT
“Amb un compromís responsable, els voluntaris, 

presten el seu servei a favor de les persones 
més desafavorides.”

899

Voluntaris

CONCLUSIONS

PERSONES ATESES SEGONS EDAT

De 0 a 17 anys- 28%
De 26 a 45 anys - 40,3%

Total= 68,3%

Les famílies amb menors, és un 
dels col·lectius més vulnerables.

Reivindiquem unes polítiques 
migratòries que garanteixin la 
dignitat i els drets de les persones.

Apostem per l’economia solidària i per 
l’acompanyament a les persones en 
els seus processos d’inserció laboral.

RECURSOS EUROS

Socis i donants 886.980

Fundacions 194.881

Col·lectes de Nadal, Corpus i altres 129.197

Càritas parroquials i interparroquials 271.663

Prestació de serveis i altres 40.733

Entitats amb cor 139.143

Aportacions usuaris 52.704

FONTS PRIVADES 1.715.301

Generalitat de Catalunya 74.260

Ajuntaments,  Diputació, C. Comarcals i Ministeris 485.026

Fons social europeu 28.153

FONTS PÚBLIQUES 587.439

Aportacions IRPF aplicades a acció social 266.686

Prog. Proinfància Fundació Bancària “la Caixa” 660.792

ALTRES FONTS 927.478

TOTAL RECURSOS GESTIONATS 3.230.218

APLICACIÓ DELS RECURSOS EUROS

Atenció Social 2.283.729

Prog. Proinfància Fundació Bancària “la Caixa” 660.792

Despeses de l’immobilitzat dels projectes socials 21.237

SUBTOTAL DESPESES ACCIÓ SOCIAL 2.965.758

Comunicació i sensibilització 14.903

Administració 162.237

Pendent d'aplicar a l'empresa d'inserció el 2017 87.320

TOTAL APLICACIONS 3.230.21854.500 interaccions

63.910 impressions

254 visualitzacions

Impacte 
del nostre 
missatge a 
les xarxes 

el 2016

.www 9.100 visites


	BACKweb
	fRONTweb

