BARCELONÈS NORD

Resum Executiu 2020

Persones ateses

8.341

CENTRE

ADREÇA

TELÈFON

Badalona

Av. Alfons XIII, 349

93 464 06 09

Santa Coloma de Gramenet

C/ President Companys, 1

93 464 06 09

Intervencions

15.674

* Inclou beneficiaris de
Cooperació Internacional

Persones voluntàries

345

Socis i sòcies

5.713

(103 empreses i 5.610 persones)

Des del primer moment de l’emergència sanitària, la Creu Roja va
posar en marxa el dispositiu més destacat de la seva història recent:
el Pla Respon enfront la Covid_19 per donar resposta a les necessitats
de la població vulnerable.

Personal tècnic

Punts de presència
i activitat

5

Contacta’ns:
www.creurojabarcelonesnord.org | 93 464 06 09
creuroja.org | 900 22 11 22
Acords i convenis amb
l’Administració o amb
altres entitats

3

Des de llavors, hem treballat sense descans per seguir atenent la
població que més ens ha necessitat: persones en situació de precarietat
ateses ja abans de la Covid_19 a la Creu Roja del Barcelonès Nord,
així com per fer front a les noves sol·licituds de suport de persones
afectades directament per les conseqüències de la pandèmia, com
ERTE, pèrdua de la feina, manca d’ingressos i necessitat d’ajuda
alimentària, medicació…, entre d’altres.

27

Municipis amb cobertura
de la Creu Roja

Segueix-nos a:

3

@CreuRojaCAT | #creuroja
@creurojabarcelonesnord

Balanç
d’activitat
2020

Per donar resposta a aquest augment de sol·licituds, ha estat
indispensable la tasca de l’equip tècnic i el suport de les persones
voluntàries. 2020 ha estat marcat per la pandèmia, però també per
la solidaritat de la ciutadania, que des del primer moment va sumarse al voluntariat. En el cas de la nostra assemblea, gairebé més de
100 noves persones s’han incorporat a l’equip. També el suport de les
empreses i la societat en general ha estat indispensable per continuar
amb la nostra tasca.
Per tot això, volem donar les gràcies, ja que junts, hem aconseguit les
dades que a continuació us presentem en aquest balanç. Un any més,
junts ho hem fet possible.

Rosa Marco i Altimira

Presidenta de l’Assemblea Comarcal
de Creu Roja al Barcelonès Nord

BARCELONÈS
NORD

Projectes de Lluita contra la Pobresa

Creu Roja Joventut
La joguina educativa

Atenció urgent a necessitats
i repartiment de productes bàsics

869

5.373
53

43

Prevenció de l’exclusió escolar

Infància hospitalitzada

13

Intervencions:

22

373
Gent Gran i Atenció a la Dependència

200

Teleassistència (domiciliària i mòbil)

Programa Salut i dona
Programa de prevenció i la promoció
de la salut en totes les esferes de lavida
de les participants, en l’àmbit bio-psicosocial. L’objectiu és el seu empoderament,
ampliar el seu cercle social i l’intercanvi
de recursosperquè puguin afrontar el seu
dia a dia de forma saludable.

Atenció a persones cuidadores

373
Persones

582
Persones

Xarxa social per a persones
grans ‘Enreda’t’

ateses

75

Atenció a persones amb inadequat
seguiment de la pauta terapèutica

61

Intervencions:

1.220

39

52

Atenció a persones amb
deteriorament cognitiu

44

Promoció hàbits
saludables salut i dona

Promoció hàbits saludables
davant processos addictius:

570

1.870

Taxa d’inserció laboral als
programes d’inserció:

39

Persones ateses:

414

(34 empreses col·laboradores)

Homes

Ajuda a domicili complementària

Dones

Preventius terrestres

28%

34,54%

Localització de persones amb
deteriorament cognitiu

24

Projecte Bon tracte i prevenció
dels maltractaments

65,45%
Actes esportius

15

13.256

130

Lots d’aliments
distribuïts

Targetes
prepagament

20

Col·laboracions empresarials

1.730

Salut

10.326

2.000

Trucades de
seguiment i promoció
de la salut

Persones
sensibilitzades per
agents de salut

886

48.000

Entregues de
medicació

9.670

66
Intervencions: 28

Persones ateses:

Actes culturals i socials

13

Voluntariat

Atenció integral a persones migrades
(per motius socioeconòmics):

99

36

Les dades engloben la intervenció total que
es realitza al programa de manera integral:
seguiment social, classes de castellà ,
seguiment psicològic,assessorament jurídic,
recerca de feina, etcètera des dels diferents
àmbits que intervenen al programa de
Persones Refugiades de manera transversal.

23

Intervencions:

Socors i Emergències

107
Intervencions: 101

Persones ateses:

158

Atenció integral a persones sol·licitants
de protecció internacional:

Promoció de l’envelliment saludable

Promoció hàbits saludables

Aliances

Persones ateses:

Mascaretes
lliurades

Dones en situació de dificultat

99

ateses

Millora socioambiental estalvi domèstic /
vulnerabilitat energètica

2.585

Altres col·lectius Vulnerables

348

78

Intervencions:

Medi Ambient

Salut
Onada de calor

Atenció
Humanitària

Èxit escolar

ateses

Ocupació

Infants i joves
atesos

104

5.439
Persones

Benestar Personal i Activació Social

(Promoció bons hàbits relacionats amb
l’alimentació, higiene i activitat física)

1.038

Ciberaula

322

Ocupació

Persones
ateses

Intervencions:

Educació

1.697

Comunicació
Seguidors:

Missatges: Visualitzacions:

1.497

284

141.029

1.010

280

9.796

Aparicions a mitjans:
Premsa escrita: 10

75

Mitjans digitals: 46

Televisió: 13
Ràdio: 6

Comunicats de premsa:

6

212

5.855

Persones
mobilitzades

Hores d’acció
voluntària

414

Persones ateses

371

Accions de reforç,
seguiment i suport
educoformatiu

