Voluntariat

Els voluntaris/es de Càritas són uns del actius més importants que tenim.
Els seus objectius són:
 Sensibilitzar la societat de les situacions de pobresa i exclusió social, així com la
necessitat de la implicació personal en la realitat social..
 Promoure la cultura de la solidaritat i el compromís personal en la transformació social.
 Oferir espais de formació.

Les Activitats que duen a terme, entre d’altres, són:
 Servei d’acollida i informació
 Cursos de formació.
 Trobades i coordinació de voluntaris a través de reunions periòdiques i voluntaris
referents.
 Repartiment d’aliments i roba, tasques administratives, de recepció i acollida, talleristes
i formadors en els cursos que portem a terme ...

Comunicació i Sensibilització

Aquest any hem portat a terme diferents activitats destinades a sensibilitzar a la població
de la situació de determinats col·lectius, a potenciar la participació ciutadana i a donar
elements de reflexió a la societat sobre valors, actituds, comportaments i/o accions a
realitzar.
 1 de gener- SWING SILVESTRE 2016–amb participació de més de 100 nedadors
 3 de gener – TORNEIG MATINAL DE FUTBOL – organitzat per la Federació d’Àrbits
de Fútbol del Maresme.
 5 i 6 de febrer – MEMORIAL MERITXELL MARTÍNEZ - amb el suport del club
Joventut Handbol Mataró.
 17 a 24 d’abril – EXPOSICIÓ RETROSPECTIVA AUTO… - de l’artista mataroní Antoni
Luis i Planas, venda de quadres a favor de la residencia Torre Llauder.
 16 d’abril – EL PALAU SOLIDARI – macro festival de teatre a càrrec de l’Associació de
Veïns del Palau.
 6 de maig – MÚSICS DE CASA – tot un clàssic al Foment Mataroní.
 29 de maig – FESTA DE PRIMAVERA del CENTRE ATLÈTIC LAIETANIA.
 4 de juny – CONCERT de LA PERLA de L’HAVANA – organitza Associació de veïns de
l’Havana, a la capella de l’antic hospital Sant Jaume i Santa Magdalena
 11 de juny – FUNDACIÓ SUPORT – dins els actes de fi de curs.
 12 de juny – CONCERT – Escola de MÚSICA JORDI CABEZUDO.
 17 de juny – NIT DE LA SOLIDARITAT
 2 de juliol – PASTISSOS SOLIDARIS – per l’Associació de veïns dels Molins.
 9 de juliol – GALA LIRICA pro-Càritas – a càrrec del tenor mataroní Josep Fadó
 1 d’octubre- MATARÓ x CÀRITAS.
 8 d’octubre – MOSTRA D’ENTITATS DE MATARÓ – cada dos anys.
 12 d’octubre – CONFERÈNCIA METGES SENSE FRONTERES, sala d’actes Fund.Iluro
 4 de desembre - CONCERT – Escola de MÚSICA JORDI CABEZUDO.
 18 de desembre – CONCERT DE NADAL – ORQUESTRA DE MATARÓ, a l’Església de
Sant Josep.
 22 de desembre – CAGA TIÓ SOLIDARI – d’Unió de Botiguers de Mataró.
 24 de desembre – RECOLLIDA D’ALIMENTS – Club de Futbol Plà d’En Boet.
 27 de desembre – TORNEIG INFANTIL FUTBOL – Club Juventus A.C.
 31 de desembre – RECOLLIDA D’ALIMENTS – Centre Natació Mataró.
 Desembre – CAMPANYA DE POLSERES LAIETÀNIA – del Centre Atlètic Laietania.

No puc obviar, al presentar-vos aquesta Memòria del 2016, el
fet de la creació del nou Centre de Suport Alimentari
l’ENTORN per la distribució d’aliments a la gent amb greus
carències de Mataró.

Ha restat la gran noticia del passat exercici, que neix fruit del
conveni de col·laboració entre C.I.M.,
La Creu Roja i
l’Ajuntament de Mataró, amb la voluntat de centralitzar en
un sol espai el repartiment d’aliments.
Dit això, us presentem un resum de les accions desenvolupades per Càritas
Mataró a través de l’acollida i l’acompanyament de la gent que truca a les nostres
portes.
Així, a partir d’una sèrie d’indicadors bàsics i índexs sintètics trobem informació
sobre temes socials, demogràfics i econòmics, que ens permeten copsar la situació
específica de les necessitats de les persones que acollim.
Trobareu les persones ateses, les respostes donades i les àrees d’intervenció
d’aquestes respostes.

Encara avui les raons de vulnerabilitat són múltiples i tenim l’obligació de
procurar donar ajuda a tothom que ho necessiti. Per fer-ho, la vostra ajuda és
imprescindible:
socis/es, donants, professionals, comunitats cristianes,
voluntariat i totes aquelles persones i grups que des de diferents accions ens
donen suport.
Per a tots/es i cadascun dels seus membres, el nostre més profund agraïment.

Amb la col·laboració de:

Antoni Vilà i Alsina
Director.

CÀRITAS INTERPARROQUIAL DE MATARÓ. C/ L’ESPLANADA, 72 08301 MATARÓ.

TEL. 937 908 002/937 908 294
CENTRE SANT PAU. C/ BOMBERS MADERN I CLARIANA, 8 08304 MATARÓ. TEL. 931 747 126
www.caritasmataro.org
“facebook.com/caritasmataro”
@caritasmataro cim@caritasmataro.org

Acció social

LES PERSONES DE CÀRITAS



Voluntaris/es 129

 Soci/es 279

Impacte de l’acció social al 2016



 Persones treballadores 7



Total 3.472

 Homes 1.645

 Dones 1.827



PERFIL DE LES PERSONES ATESES L’ANY 2016

Aquest any 2016 s’han adreçat a Càritas Interparroquial de Mataró un total de 3.472
persones, a les que s’han donat 4.783 respostes. Desglossem per edats:
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Els tipus d’intervenció en que s’ha donat resposta a les demandes són variats. Desglossem:

Altres
Atenció a la salut
Habitatge
Suministres
Informació jurídica
Aliments
Roba
Acollida, informació i acompanyament
Infància i Joventut
Itinerari d' Inserció Laboral
Formació i Llengua
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Socis i particulars

49 famílies han rebut ajuts de lloguer o habitatge.
2 famílies són usuàries del projecte LLAR PONT.

2.118 persones, han rebut 320.169 quilos d’aliments
 5,44% infants fins a 2 anys.
 27,21% infants i joves de 3 a 15 anys.
 62,63% adults entre 16 i 64 anys.
 4,71% adults de més de 65 anys.
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Per tipus de convivència un 15,40% són persones soles, un 4,8% parelles sense fills, un 55,4% parelles
amb fills, un 18,9% famílies monoparentals, i un 5,4% altres tipus.

GENT GRAN






47 avis/es han anat d’excursió a Rupit el dia 21/06/2016.
55 avis/es han anat d’excursió a la fàbrica de xocolata Torres el dia 15/11/2016.
20 avis/es han participat en d’altres celebracions.
20 viuen a la Residència Torre Llauder amb el suport de Càritas Interparroquial de Mataró.











109 infants han participat al reforç educatiu i de secundària al Centre Sant Pau.
104 infants ha rebut ajuda psicològica i han participat en tallers emocionals.
4338 tiquets per menjadors escolars han estat becats per Càritas.
232 infants han rebut els llibres del curs escolar.
18 infants han fet activitats extraescolars.
8 han participat en casals d’estiu.
46 han anat de colònies.
4 han rebut ajuts de farmàcia.
48 infants han rebut ajuts del programa “Gots de les Santes”.

La situació documental de les persones ateses és un 44% DNI, un 25,5% amb autorització de residència
de llarga durada, un 6,6% autorització de residència per reagrupament familiar, un 14,1% autorització
de residència i treball, un 1,3% comunitaris, un 7,43% només tenen passaport, i un 1% d’altres.
Un 44,00% de les persones ateses per primer cop són de nacionalitat espanyola, un 29,9% marroquina
un 0,5% europea, un 5,7% gambiana, un 7,9% senegalesa, un 2,8% africans, un 0,9% asiàtics i un 8,3%
sud-americanes.

Casals estiu; €2.110,00

Gots Santes; €8.305,37
Psicòlegs; €25.140,00
Farmàcia; €153,04

13.011,03 €

352.720,81 €
1.000,00 €

Ajuntament de Mataró

FAMILIA I INFÀNCIA

2325

8.923,21 €

Generalitat de Catalunya

FORMACIO I INSERCIÓ SOCIOLABORAL

Colònies; €5.516,81
Menjador; €28.533,74
Extra escolars; €1.110,32
Llibres; €21.835,80

Colònies Menjador Extra escolars Llibres Farmàcia Psicòlegs Gots Santes Casals estiu

Centre Sant Pau

67.162,00 €

FONTS PRIVADES

187 famílies han rebut ajuts de subministres de llum (160) i gas (27).

51.792,16 €

Centre Sant Pau (C.Diocesana)
Càritas Diocesana "lloguers"

335 persones han anat al Rober de Càritas.
 8,36% nens/es (fins 14 anys).
 5,67% joves (15 a 24 anys).
 79,70% adults (25 a 60 anys).

6,27% avis/es (més de 60 anys).

38.999,95 €

10.781,88 €
43.845,18 €

Prestació de serveis i altres

DESPESES

Atenció social
Programa pro-infància "Fundació
La Caixa"

Col·lectes
Herències
Infància

231 persones han assistit a algun dels 25 cursos i tallers que s’han realitzat.
46 persones han estat derivades a formacions d’altres entitats.




118.205,40 €

Campanyes

AJUDA A NECESSITATS BÀSIQUES

PERSONES QUE HAN PARTICIPAT A ALGUN DELS PROJECTES DE CÀRITAS

2016

RECURSOS

HABITATGE I SENSE LLAR

Donants 64



Informació econòmica any 2016

43.259,50 €

FONTS PÚBLIQUES

44.259,50 €

Fundació Iluro (Infància)
Bankia en-accion
Programa pro-infància "Fundació La
Caixa"
Inserció Laboral C. Diocesana
ALTRES FONTS

10.000,00 €
4.800,00 €

100.404,31 €
30.000,00 €
145.204,31 €

TOTAL RECURSOS

542.184,62 €

Inserció Laboral C. Diocesana; 30.000,00 €

Càritas Diocesana "lloguers"
Amortització Immobilitzat
Centre Rober i Alimentació

Prestació de serveis i altres
Infància

Administració

Sensibilització i Campanyes; 41.022,52 €
Prestació de serveis i altres; 17.528,38 €
Infància; 59.259,31 €
Centre Rober i Alimentació; 28.270,47 €
Centre Sant Pau; 77.569,67 €

28.270,47 €
17.528,38 €
59.259,31 €

41.022,52 €
38.882,13 €

540.051,10 €
2.133,52 €

Campanyes; 38.999,95 €

Col·lectes; 10.781,88 €

C. Diocesana "lloguers"; 13.011,03 €

Prestació de serveis i altres; 8.923,21 €

77.569,67 €

Socis i particulars; 118.205,40 €

Ajuntament de Mataró; 43.259,50 €

Generalitat de Catalunya; 1.000,00 €

13.011,03 €
6.773,49 €

79.904,65 €

TOTAL DESPESES
DIFERÈNCIA

RECURSOS 2016

114.910,51 €

460.146,45 €

Sensibilització i Campanyes

Programa pro-infància "Fundació La
Caixa"; 100.404,31 €

2016

142.823,59 €

Herències; 43.845,18 €
Infància; 51.792,16 €

Centre Sant Pau (C.Diocesana); 67.162,00 €

DESPESES 2016

Administració; 38.882,13 €
Atenció social; 142.823,59 €

Programa pro-infància "Fundació
La Caixa"; 114.910,51 €
Càritas Diocesana "lloguers"; 13.011,03 €
Amortització Immobilitzat; 6.773,49 €

