Projectes
i serveis

Cada cop més a prop de les persones

PROJECTES
LLUITA CONTRA LA POBRESA

La pobresa és cada vegada més present a la nostra
societat i centenes de persones necessiten ajut per
cubrir les seves necessitats més bàsiques i viure
amb dignitat. Els nostres projectes de lluita contra
la pobresa són:
•Programa d’Aliments Solidaris
•Punt d’Atenció a Famílies
•Suport econòmic
•Kits de suport social
•Tallers de formació per a famílies i GAM per
persones afectades per la crisi
•Suport social en Operació Fred

ATENCIÓ A LA GENT GRAN I
COL·LECTIUS VULNERABLES

A través de la xarxa de voluntariat es promou un
envelliment actiu, participatiu i autònom., donant
una resposta integral als problemes de les persones
grans i els seus cuidadors. A més es promociona
que les persones amb diversitat funcional participin
de manera normalitzada en el lleure

INFÀNCIA I JOVENTUT

Atenem i sensibilitzem a infants i joves per promoure
un futur millor. Amb aquest objectiu portem a terme
programes per combatre les desigualtats des de la
infància i per un desenvolupament social i la
promoció d’hàbits saludables durant la joventut.
•Programa de Suport Educatiu
•Programa d’ajudes : suport a l’escolarització, a
l’alimentació infantil i joguina educativa
•Salut escolar
•Activitats de sensibilització vers la salut i els valors

SALUT, SOCORS I EMERGÈNCIES
Els primers auxilis són un dels senyals d’identitat de
Creu Roja des dels seus orígens. Creu Roja activa
també els seus operatius d’emergència en cas de
catàstrofes o temperatures extremes.
•Preventius terrestres i aquàtics
•Promoció de la salut
•Intervenció en emergències

• Programa d’envelliment actiu
•Suport a centres externs
•Servei de proximitat
•Acompanyaments domiciliaris i ajudes de suport
•Dinamització en el temps de lleure per infants
amb discapacitat
•Activitats de suport i sensibilització

OCUPACIÓ

Els projectes d’ocupació tenen l’objectiu de millorar
competències i generar oportunitats de feina dels
col·lectius més vulnerables de la societat
•Interlabor@ per a col·lectius de difícil inserció
•Incorpora-RSC: projecte d’intermediació laboral per
a dones
•Activa’t: adreçat a dones participants del programa
d’Aliments Solidaris de Santa Coloma de Gramenet

SERVEIS
TELEASSISTÈNCIA I SISTEMES
DE GEOLOCALITZACIÓ
• Teleassistència Domiciliària: proporciona a les
persones usuàries una atenció personalitzada les 24
hores al dia els 365 dies l’any dins del seu domicili
amb l’objectiu de mantenir al màxim la seva
autonomia personal. Tan sols pitjant un botó, els
usuaris poden contactar telefònicament amb la
Creu Roja per si pateixen alguna emergència. A
més, la TAD és també un servei preventiu i social
que ofereix seguiment a moltes persones que
sovint viuen soles

FORMACIÓ
• Formació en Salut i Socors: La seguretat i la salut
de les persones depèn de les primeres atencions
rebudes en cas d’emergència. Els cursos de salut i
socors converteixen a l’alumne en personal
qualificat preparat per actuar quan sigui necessari
•.Assistència Sanitària Immediata
•Desfibril·lació automàtica per a personal
no mèdic
•Monogràfics
especialitzats:
nadons,
persones dependents, socorrisme de
muntanya i esportiu, etc
•Tallers de promoció de la salut

•Teleassistència mòbil: Servei que dóna una
resposta
immediata
en
qualsevol
situació
d’emergència, principalment fora del domicili,
gràcies a un localitzador GPS. Funciona les 24 hores
i els 365 dies de l’any. Dins aquest servei, hi ha un
dispositiu especialitzat per a víctimes de violència
de gènere.
Sistema Intel·ligent de Monitorització d'Alertes
Personal (LOPE): Localitzador GPS per a persones
amb deterioraments cognitius en fase lleu i
moderada: alzheimer, etc

• Formació en Intervenció Social: El treball amb
les persones amb necessitats especials sovint no és
fàcil i, per això, requereix d’unes eines i capacitats
específiques. A l’hora d’ajudar a les persones cal
conèixer quines són les seves característiques per
poder aconseguir el millor tracte personal possible

PREVENCIÓ TERRESTRE I
AQUÀTICA
Els llocs i esdeveniments culturals o esportius on es
concentren un gran número de persones són
escenaris on actuem per garantir la seguretat i
l’atenció sanitària en cas de necessitat, tant amb
mesures preventives per evitar situacions de risc
com actuant amb intervencions sanitàries quan
sigui necessari. Els dispositius poden ser terrestres
o aquàtics en funció de l’esdeveniment.

•.Cursos especialitzats en col·lectius:
infància en risc, gent gran i persones
dependents, dones maltractades, etc
•Cursos de monitor i director de lleure
infantil i juvenil
•Tallers d’educació en valors i cultura de la
no violència

On som
CIUTAT

CENTRE

ADREÇA

Badalona

Oficina Central

Avinguda d’Alfons XIII, 349- 08918

Oficina Auxiliar

Carrer Lluís Companys, 1 -08921

Magatzem d’aliments

Carrer València, 1- 08924

Punt de presència

Carrer Gravina, 3- 08930

Santa Coloma de
Gramenet
Sant Adrià de
Besòs

TELÈFON

934 640 609

Horari d’Atenció Oficina Central
de dilluns a divendres
de 10 a 14h i de 16 a 19h

(excepte juliol i agost que és de 9 a 15h)

L’horari dels altres centres va en funció dels projectes,
recomanem trucar prèviament per confirmar l’atenció.

Per a més informació
www.creurojabarcelonesnord.org

Quins recursos tenim
• Equip de tècnics especialitzats per àmbits: Socors i Emergències, Intervenció Social i Orientació Laboral
•Equip de voluntaris formats i amb experiència
•2 ambulàncies (1 SVB i ISVA)
•1 embarcació
•3 vehicles logístics
•Material sanitari i d’emergències

