Voluntariat

Un any més ens presentem davant vostre per informar
vos de les activitats que s’han dut a terme durant el
2014 així com de l’assignació econòmica que hi hem
destinat.

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 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.

Durant l’any 2014 Càritas Interparroquial de Mataró ha comptat amb la
col·laboració de 255 voluntaris/es que han fet tasques diverses com:
 Repartiment d’aliments i roba, tasques administratives i de recepció i acollida ,
talleristes i formadors en els diferents cursos que portem a terme....

Comunicació
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.
 23 de març al Teatre Monumental – FESTIVAL BENÈFIC, a càrrec de “Hermandad
de Nuestra Señora de la Soledad”.
 28 de març a l’Església de Sant Josep – CONCERT de Primavera per la Pau.
 27 d’abril – marxa de Sant Jordi – CAMINA AMB LA UEC x CÀRITAS.
 25 de maig al Centre atlètic Laietània – FESTA DE PRIMAVERA solidària.
 30 de maig al passatge de Can Marfà – CONCERT SOLIDARI DE PRIMAVERA a
càrrec de la Coral La Perla de L’Havana i amb participació de les corals Juvenil
Rodamon i Montserrat Solà.
 4 d’octubre a la Plaça Santa Anna - MATARO X CÀRITAS.
 14 de novembre al Foment Mataroní - MÚSICS DE CASA.
 23 de novembre – participació a la MOSTRA D’ENTITATS DE ROCAFONDA-PALAUESCORXADOR.

 28 i 29 de novembre – participació al GRAN RECAPTE 2014.
 14 de desembre a l’Església de Sant Josep - CONCERT DE NADAL, a càrrec de
Coral Arquitectura i l’Orquestra de la UPC.

Fa més de 45 anys que, fidels als objectius fundacionals
de la nostra Entitat treballem, dia rere dia, per intentar
reduir els risc de la pobresa i donant suport a qui més
ho necessita. I això ho fem:
Acollint, acompanyant, oferint ajuda psicològica i
jurídica, entregant aliments i roba, donant suport
a la gent gran, fent formació, tant de llengua com
d’orientació ocupacional, i destinant recursos econòmics per pagar
lloguers i rebuts de serveis com la llum, l’aigua o el gas.
A més treballem intensament per evitar l’exclusió social dels menors,
donat que ens preocupa molt la pobresa infantil i lluitem amb fermesa
per afavorir la seva integració.
Per descomptat hem d’agrair a moltes persones, entitats, voluntaris,
col·laboradors, socis i empreses privades que ens han fet aportacions i accions
insubstituïbles i molt necessàries per tirar endavant els nostres projectes solidaris
i formatius.
Restem molt agraïts al Banc d’Aliments de Barcelona, pels aliments que ens donen
regularment i que contribueixen a millorar la qualitat de vida de moltes famílies.
Agraïments al firaires que participen a la fira de Mataró per la seva solidaritat.
A MilimètricMKT.com, per la seva especial col·laboració en la millora i adaptació
de les nostres eines tecnològiques.
Gràcies
Antoni Vilà i Alsina
Director

Amb la col·laboració de:

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. 931 747 125
www.caritasmataro.org .. “facebook.com/caritasmataro” cim@caritasmataro.org

Impacte de l’acció social al 2014

Acció social

HABITATGE I SENSE LLAR

LES PERSONES DE CÀRITAS
Persones voluntàries 255

Socis/es i donants 288

Persones treballadores

7

HAN VINGUT PER PRIMERA VEGADA A CÀRITAS

Total 695





PERSONES QUE HAN PARTICIPAT A ALGUN DELS PROJECTES DE CÀRITAS
Homes 769

Dones 1.451



PERFIL DE LES PERSONES ATESES L’ANY 2014
Aquest any 2014 s’han adreçat a Càritas Interparroquial de Mataró un total de 2.220
persones, a les que s’han donat 4.803 respostes. Desglossem per edats:
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Socis i particulars



4.681 persones , que són un total de 1.371 famílies, han rebut 315.431kg d’aliments.
• 132 lactants fins a 2 anys.
• 621 infants fins a 8 anys.
• 3.928 adults.
1.252 persones han anat al Rober de Càritas.
• 162 nadons (0 a 3 anys).
• 395 nens/es (4 a 14 anys).
• 130 joves (15 a 20 anys).
• 553 adults (21 a 60 anys).
• 12 avis/es (més de 60 anys).
323 famílies han rebut ajuts de subministres de llum i gas.
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Un 83% de les famílies ateses tenen fills/es, un 12% són persones soles i un 5% són parelles sense fills.
Un 82,16% (1.824) de les persones ateses per primer cop l’any 2014 són persones en edat laboral, de les
que un 68,37% (1.247) són dones i un 31,63% (577) homes.
Un 36,1% de les persones ateses per primer cop són de nacionalitat espanyola, un 1% europeus, un
55,8% africans, un 0,4% del mon àrab, un 0,2% asiàtics i un 6,5% sudamericanes.













146.273,56 €

Programa pro-infància "Fundació La
Caixa"

73.401,01 €

Col·lectes

15.598,30 €

Càritas Diocesana "lloguers"

15.250,30 €

Herències

15.362,83 €

Amortització Immobilitzat

3.177,71 €

Infància
Centre Sant Pau (C.Diocesana)

58.000,00 €
73.672,54 €

Centre Sant Pau
Centre Rober i Alimentació

75.371,33 €
31.364,69 €

Prestació de serveis i altres

61.819,02 €

Prestació de serveis i altres

51.412,07 €

Càritas Diocesana "lloguers"

15.250,30 €

Inserció Laboral

25.000,00 €

318.172,14 €

1.000,00 €

Ajuntament de Mataró

36.259,50 €

FONTS PÚBLIQUES

37.259,50 €

Programa pro-infància "Fundació La Caixa"

73.401,01 €

Inserció Laboral C. Diocesana

25.000,00 €

ALTRES FONTS

98.401,01 €

TOTAL RECURSOS

50 avis/es han anat d’excursió a l’Abadia de Montserrat el dia 20/05/2014.
55 avis/es han anat d’excursió a la Cova de Sant Ignasi a Manresa el dia 21/10/2014.
20 avis/es han participat en d’altres celebracions.
20 viuen a la Residència Torre Llauder amb el suport de Càritas Interparroquial de Mataró.

Infància

167 infants han participat al reforç educatiu i de secundària al Centre Sant Pau.
81 infants ha rebut ajuda psicològica i han participat en tallers emocionals.
2338 tiquets per menjadors escolars ha estat becats per Càritas.
347 han rebut els llibres del curs escolar.
15 infants han fet activitats extraescolars.
55 han participat en casals d’estiu.
64 han anat d’excursió.
Casals
26 han anat de colònies.
Colònies;
estiu;
5 han rebut ajuts d’òptica.
€3.043,04
€5.013,00
23 han rebut ajuts de farmàcia.
Menjador;
3 han rebut ajuts d’ortopèdia.
€15.600,46
Psicòlegs;
€16.542,00

Ortopèdia;
€2.350,00

Extra
escolars;
€2.342,05

Farmàcia;
€203,53
Òptica;
€714,85
Excursions;
€1.545,00

513.832,65 €

Programa proinfància "Fundació
La Caixa"; 73.401,01 €

Inserció Laboral C.
Diocesana;
25.000,00 €

11.333,87 €

Administració

24.030,36 €
35.364,23 €

TOTAL DESPESES
DIFERÈNCIA

Socis i particulars;
108.807,87 €
Campanyes;
29.661,28 €

Gen. de Catalunya;
1.000,00 €

Col·lectes;
15.598,30 €

Càritas Diocesana
"lloguers"; 15.250,30 €
Prestació de serveis
i altres; 61.819,02 €

510.780,84€
3,051,81€

RECURSOS

Herències; 15.362,83 €
Centre Sant Pau
(C.Diocesana); 73.672,54 €

Infància; 58.000,00 €

DESPESES

Sensibilització
i Campanyes; Administració;
11.333,87 €
24.030,36 €
Infància; 54.165,94 €
Inserció Laboral;
25.000,00 €

Centre Rober i
Alimentació;
31.364,69 €

Atenció social;
146.273,56 €
Programa proinfància "Fundació
La Caixa"; 73.401,01 €

Prestació de serveis
i altres; 51.412,07 €
Llibres;
€22.979,01

54.165,94 €

Sensibilització i Campanyes

Ajuntament de
Mataró; 36.259,50 €

FAMILIA I INFÀNCIA

Les àrees d’intervenció en que s’ha donat resposta a les demandes són variades. Desglossem:

163 60






2014

Atenció social

29.661,28 €

Generalitat de Catalunya

342 persones han assistit a algun dels 25 cursos i tallers que s’han realitzat durant
l’any 2014.
 13 persones derivades a formacions amb pràctiques amb coordinació amb altres
entitats de la ciutat.
GENT GRAN

46 13

DESPESES

475.416,61 €



403

2014
108.807,87 €

Campanyes

FONTS PRIVADES

FORMACIO I INSERCIÓ SOCIOLABORAL
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RECURSOS

70 famílies han rebut ajuts de lloguer.
1 família és usuària del projecte LLAR PONT.

AJUDA A NECESSITATS BÀSIQUES

288 homes

407 dones

Total 2.220

Informació econòmica any 2014

Centre Sant
Pau; 75.371,33 €

Amortització
Immobilitzat;
3.177,71 €

Càritas Diocesana
"lloguers"; 15.250,30 €

